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Dourados é polo regional de 
serviços pujante no sul do Estado 
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Opinião 

Dourados poderia brilhar mais! cicefanapmailcom 
a música de | de ideal. Falta o básico. E | Dourados precisa brilhar Adolescentes em 
Chico Buar- | quando básico não ésu- | realmente. Não só com 2 
que, a cidade | prido, a população sofre, | luzes, mas com serviços enfeites em MS 
ideal imagi- | entristece, de qualidade. O povo 
nada pelas | Maior cidade do inte- | aguarda esperaetemes-  Estáemtramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso 

crianças, cachorros e ga- | rior do Estado, Dourados | perança de ver a cidade do Sul projeto de leique pretende proibir tatuagens e colocação 
linhas deve ter alamedas | se destaca como cidade | no patamar que merece, de piercings em crianças e adolescentes em âmbito estadual, 
verdes, postes e poucos | universitária, polo regio- | não de cidade ideal, mas seja para fins estéticos ou quaisquer outros. Se aprovado, o 
carros para não atrope- | nal para 34 cidades do sul | de uma cidade acolhe- Projeto 394/2021 vai impedir a prática em crianças e adoles- 
lar ninguém, mas sabe- | de Mato Grosso do Sul na | dora em seus serviços, centes de até 14 anos, sendo considerado ato de abuso 
mos que outras coisas | prestação de serviços, na | principalmente na saú- maus tratos o descumprimento da medida. É previsto ainda 
são necessárias. Esco- | saúde, na educação. Com | de, educação, assistência. multa entre 100 e 10 mil Unidades Fiscais Estadual de Refe- 
las, creches, hospitais de | tanta vocação e força eco- | social, serviçosurbanose  rência(Uferms), que atualmente está emR$ 43,24, aorespon- 
qualidade, parques, tea- | nômica, Dourados pode- | infraestrutura. sável pelo menor, além do estabelecimento e ao profissional 
tro, cinemas, bibliotecas, | ria estar Dourada. Brilhar | Dourados completa 86  queircontraa lei. O autor da proposta, deputado Antonio 
saneamento, transporte Dera, ; iobire d anos. Uma jovenzinha. Vaz (Republicanos), justificou que apresentou a matéria para 
público, entre outras coi- | nha Natal:“Dourados bri- | Parabénsa cadamorador proteger crianças e adolescentes de que “sejam exploradas e 

cicero FARIA 

as, também são necessá- | lha” da cidade, a cada traba- objeto dessa opressão”. 
rios para alcançarmos as | Desafios sempre vão exis- | lhador que levanta cedo e 

idades "idea tir Dificuldades também. | dormetardeparateroseu Passeio estabilidade dos preços e a sara 
A cidade ideal ainda é | Nada é fácil, para nin- | sustento. Parabénsacada O ônibus turístico City Tour . deste ano está praticamente fi- 
uma utopia distante da | guém, tampouco paraad- | empresário, quedianteda retomou para compor oca- . nalizada, comenceção paraalgu 
nossa realidade, porém, | ministrar um município. | imensa carga tributária lendárode Natal emCampo . mas lavouras de inverno. O VBP 
cumprindo algumas me- | Dourados precisa res- | persiste e gera emprego Grande O passeioserágratui- de 2071 vemsendoimpulsionado 
tas podemos torná-la | gatar a sua beleza, a sua | erenda. Parabénsatodos to fcandodisponivelatéodia . principalmente porlavouras, que 
possível. Dourados com- | essência. Tá tudo muito | os povos que aqui esco-  26dedezembro,umdia após. cresceram]2,3%, epelapecuária, 
pleta 86 anos e está mui- | pálido, opaco. É preciso | lheram como sua mora-  oNatal Deacordo como se- . com crescimento de 5,4% Entre 
to distante de uma ci Roresci para crescer. cretário municipal de Cultura aslavouras, os destaques são so- 

e Turismo, Max Freitas, oob- ja, milho, canae café. Na pecuária, 
fetivo do passeio é relembrar o melhor resultado é observado Fr Dlsodid ds Naa No. emana boca o 

Dourados, uma feliz cidade! pacato po da 
o Autode Natal umverdadei- — contribuição ao VBP nesteanoes- 

ESA nesses últimos tempos, al- | dade glamourosa, em meio ropresépio vivo, que relembra tão:soja (R$ 361,4 bilhões), milho 
guns foram intensos. a luzes, cores, fores, viven- ahistória do nascimento do (R$ 124,8 bilhões) cana (R$ 85,4 

“Cirurgião Dentista Nos anos 90, porexemplo, so- | ciando uma verdadeira efer- menino Jesus”, explicou. É — bilhões) café (R$ 40,1 bilhões), 
isonastgnnár freu um de seus períodos mais | vescência cultural. Haja vis- obrigatórioousode máscara. algodão (R$ 26,9 bilhões). Es- 

críticos. A onda de violência | ta a intensidade dos eventos Menores de 14 anos só pode- . tes cinco produtos representam 
que a acometeu, repercutiu | teatraís, musicais, literários, rãoentraracompanhadosdos — 573% do VBP de 2021. Osprodu- 
nacionalmente, fato esse que | festivais populares easin- — paisouresponsáveis tos comcontribuição negativa ao 
impactou, negativamente, o eis manifestações es- VBVP são o amendoim (9,4%), 
seu progresso e autoestima. | portivas. Nossa agenda cul- Dúvida banana (11,6%), batata inglesa 
A partir do ano dois mil, con. eraenérgica vigorosa. Apossivelescolha deGeraldo - (-12,49%) feijão (14,6%) elaran- 

| tudo, através do intenso traba- douradenses natos eos Alckmin (PSDB) comoviceda  ja(-177%). Na pecuária, suínose 
lho de pacificação e o fomen- | de coração, acalentamos a chapado ex-presidente Lula ovos apresentaram contribuição 
to de novas ideias, programas | esperança de um novo tem-  (PT)para2022temsaldomais . negativa devido amenores preços 
e projetos, Dourados passou | po. E, para tanto. Temos pro- — negativodoquepostivo,mos- doqueem 2020. 

itando Dou- | a inspirar a confiança de em- | dutores culturais, artistas, trapesquisaIdeia/Exame. Pa- 
rados, pelo trans- | preendedoreslocais, regionais, | desportistas, comunidades ra 48% dos entrevistados, a Bematrás 
correr de seu oc- | nacionais e, acrescido pela | acadêmicas e não nos faltam — presençadotucano diminuiria. Após o anúncio de sua candida- 
togésimo sexto | buscadenovos investimentos | amantes das artes e dacultu- as chances de voto em Lula, — tura a senadoramato-grossense 
aniversário, temos | públicos estaduais e federais, | ra ávidos por poderem voltar enquanto 35% responderam — do sul Simone Tebet (MDB) pon 

asatisfação de apresentar aos | consolidou-se, efetivamente, | a desfrutar de espaços, tais que uma dobradinha como. tuou 0,7% em pesquisa de in- 
leitores desse prestigiado e | como polo regionaluniversitá- | como centros culturais po- ex-governador de São Paulo — tenção de votos para as eleições 
histórico jornal, uma breve | rio, comercial, agroindustrial, | pulares, pavilhão de eventos,  encorajariao voto no petista. — presidenciais em 2022, já o ex- 
reflexão sobre nossa querida | de saúde e cultural. centro de convenções, par- Como mostrou o jornal Esta- «presidente Luiz Inácio Lula da 
cidade. É perceptível que esses seto- | ques ambientais e praças re- dão aúltimaediçãoda pesqui- — Silva (PT) mantém a liderança 
Dourados, por suas carac- | res contribuíram para tan- | creativas, complexos espor-  saGenial/Quaestapontouque . e ampliou a vantagem em um 

as geoecológicas e | to, todavia, o carro-chefe de | tivos e um belíssimo teatro umeventualpalanquecomlu- — eventual segundo turno. 
mamento geográfi- | seu desenvolvimento foi a | municipal. ae Alckmin não deve mudar 

co estratégico, desde a sua | implantação da UFGD, que, | Poresse viés, Douradosháde | adeiadoseleitoresquehoje Fechado 
emancipação, surgiu para | somada às demais universi- | retomarsuaalegriaoseumag-  seinclinama votaremSérgio Aprovado na quarta-feira pela 
comandar toda a rede demu- | dades, projetou Dourados | netismo de cidade dinâmica, Moro (Podemos) ou emCiro Assembleia Legislativa de Mato 
nicípios do centro-sul do Es- | como importante polo uni- | atraente, compatível coma Gomes(PDT)em2022. Grosso do Su, projeto de lei sobre 
tado e tornar-se importante | versitário do interior do pais | pujança atual desua iniciativa proteção debanhadosdasnascen- 
polo regional, dessa macror- | —o que contribuiu para que | privada, queplanejacexecuta — Nacasadotri tesdo Rio da Prata e Rio Formoso 
região. Todaviao processo de | viesse a se tornar uma "Cida- | novos cenários quebemrefle- O valor bruto da produção — seguiu parasançãodo governador 
seu desenvolvimento não foi | de Educadora”, reconhecida | tem no embelezamento ena agropecuária (VBP) de 2021 Reinaldo Azambuja PSDB). Otex- 
linear. Ao longo de sua histó- | internacionalmente. modernidade local. está estimado em R$ 1.113. toprevêaproteçãodeuma áreade 
ria, imensos desafios foram | Nesse período, importante | Parabéns Dourados, orgulho trilhão. Esse é praticamente  13.659hectares,onde não poderá 
superados, sobretudo por | lembrar o quanto Dourados | de Mato Grosso do Sule de um valor definitivo, pois há. haver atividade agropecuária. 
nossos pioneiros, porém, | afigurou-se como uma ci- | todos nós! 
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Política 

Educadores travam disputa com prefeitura 
sobre rateio de sobras do Fundeb 
As sobras são acúmulo de recursos recebidos não gastos por conta 
da suspensão das atividades presenciais durante a pandemia 

O repasse de verbas do Fundo de ma: 
nutenção e Desenvolvimento da Edu. 
cação Básica e de Valorização de Pro. 
fissionais da Educação (Fundeb) 
servidores que atuam na rede de 

á no centro de uma pol 
na cidade de Dourados. De um lado, 
os trabalhadores cobra 
rateio, de fon 

ursos do 

uma espécie de 14º 
s por outro lado a prefeitura 

a a legalidade e diz que utili 
a folha 

de dezembro, quitada em janeiro de 
além de ainda utilizar o saldo na 

renovação de todo o mobiliário da rede 
municipal de 
Desde o mês passado os educadores 

vem pressionando a prefeitura pelas so 
brasdo Fundeb. O recurso éencaminha. 
da pelo Governo federal às prefeituras. 
detodo o país e tem como objetivo o pa. 
gamento de salário dos educadores, Em 
Dourados, assobrasdo Fur 
mulo de recursos recebidos não 
por conta da suspensão das atividades 
presenciais durante a pand 
Com o fech 

tras de educação infantil por lony 
ríodo, houve grande redução de gas 
tos, como no transporte, alimentação, 
limpeza e segurança. No entanto, com 
aaprovação do Novo Fundeb, o percen 
tual do fundo que obrigatoriamente os 

cípios devem investir em paga 
to de profissionais da educação 

passou de 60% para 70%. 
Dourados já recebeu mais de R$ 150 
milhões do Fundeb em 2021. Muitos 
municípios do país já definiram que 

questio 
rá a sobra para pag: 

Educadores durante protesto na Câmara sobre o rateio do Fundeb em Dourados 

ilizar as sobras do fun 

rados (Simted) luta para que o me 
aconteça no município. 

No entanto, confor 
prefeitura de Dou 
“vontade política dev 

sem reposi 
de perdas 

cãoacima de 10% 

educação. 
Mas seg lha 

do Novo Fundeb sobre o “rateio das'so- 
bras é clara ao n ar que, “caso 
estejam ocorrendo “sobras” significa. 
tivas de recursos dos 70% do Fundeb 

ercício, essa situação 

abela de salários/vencimento 
necessitando de rev 
ção, de forma a absorver, st 
0570% setenta porce 
pagamento da rem 
cessidade de uso de pagamentos sob a 
forma de abonos. 

Informou ainda que, “a Prefeitura de 

ração, sema ne 

Marçal é o deputado que mais 
destinou recursos para Dourados 

O mandato do deputado e: 
Marçal Filho (PSDB) tem fei 
ferença em Dourados. Para; 
que garantiu o maior valor de re- 
cursos paraa cidade, no valorde R$ 
740 mil, ele já prepara o encaminha- 
mento de mais emendas, de RS 665 
mil, para áreas da saúde e educação. 

Com um mandato municipalis- 
ta, Marçal destinou recursos para 
várias cidades do Estado, princi- 
palmente da região sul do Estado. 
O valor total de cada emenda de 
um deputado estadual é de R$ 1,5 
milhão. “São valores destinados 
para entidades e prefeituras pa- 
ra atender projetos e ações com 
serviços à comunidade”, explica o 
deputado. 
Parceiro da educação, Marçal tem 

se destacado com a destinação de 
emendas para a reforma de prédios 
escolares e aquisição de mobílias e 
computadores. Este ano ele inaugu- 
rouabiblioteca da escola municipal 
Sócrates Câmara, no Canaã. Jána 
escola municipal Etalívio Penzo, no 

Deputado Marçal Filho 

Parque das Nações 11, destinou re- 
curso para compra de ares condi- 
ionados, freezer, fogão industrial 

ecoifa. 
Também foi beneficiada a escola 

Tancredo Neves, no Parque 
das Nações IL, com ares condicio- 
nados, e a escola municipal Loide 
Bonfim, no jardim Água Boa, com 
computadores para a sala de infor- 

mática. 
Na área da saúde, Marçal Filho 

destinou recursos para aquis 
de consultório móvel para atender 
pessoas que moram distante do p 
rímetro urbano. Trata-se de tra 
que poderá ser utilizado para vi 
rias especialidades, com serviços de 
procedimentos médicos e exames. 
Novidade em Dourados, sendo 

uma conquista para população, será 
aaquisição de um castramóvel para 
animais como cães e gatos. Marçal 
garantiu recursos para a compra da 
unidade e caberá à prefeitura ad- 
ministrar a realização dos atendi 
mentos. 
O deputado ainda destinará re- 

cursos de R$ 500 mil à Secretaria 
pal de Saúde, para aquisição 

de medicamentos e materiais para 
os postos de saúde; de R$ 40 mil 
para a escola estadual Reis Veloso, 

o de 11 retroprojeto- 
res; de R$ 40 mil para o Hospital 
do Amor, para compra de mate- 
riais de insumo no atendimento à 
saúde dos pacientes; de R$ 40 milã 
Funpema, para aquisição de mat 
riais de insumo; e de R$ 40 milà es- 
cola estadual Vilmar Vieira de Ma- 
tos, para compra de equipamentos 
escolares. 

ler 

ados tema expectativa de receber 
021, R$ 177.214.144,07 do Fundeb, 

Desse total, de janeiro a dezembro, fo 
ram investidos R$ 162.989.856,80 para 

acionadas à 
do a prefei 
083.288,09, tura, Guma resen 

q 
folha de dezembro, que sempre é pago 
no início de janeiro de 2022, estimado 
em R$ 17.461437,14. Em janeiro, a ex 
pectativa é que a educação inicie com 
um saldo positivo de R$ 6.621.850,95, 
dinheiro que já tem destino certo e se 
rá empregado para renovação de todo 
mobiliário da REME (Rede Municipal 
de Ensino) trazendo mais conforto é 
bemestar pa 

In vino veritas 
COLONO - Cumpadi, 
intão Dourados tá fa- 
zendu B6 anus? 

ZÉ PINGA - E eu tô 
naflordaidade, só71, 
mas com corpinho de 
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Política 

Construção da ponte Bioceanica é 
um momento histórico para MS 
Obra vai encurtar o caminho de Mato Grosso do Sul e países da América do Sul com oceano pacífico 

tância, além de significar o desenvolvi: 
mento de toda a região. “Um dos pontos 
que a gente sempre cuidou é garantir o 
desenvolvimento detoda esta região, Es. 
teéo trabalho que está sendo desenvol 
vido, que Porto Murtinho e a as cidades. 
paraguaias se apropriem também deste 

“Aautorização para início da construção 
da ponte sobre o Rio Paraguai, entre 
Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta 
(Paraguai, nesta semana, trata-se de 
um momento histórico e um marco pa 
ra o desenvolvimento do Mato Grosso 
doSul. Esta é a avaliar dos secretários 
estaduais, que participaram da cerimô desenvolvimento”, completou. 
ia em Carmelo Peralta. A ponte sobre O Rio Pé terá 
A obra é o símbolo da implantação custo de 649.483.986.793 guaranis 

da rota bioceanica, qu curtar O roximadamente R$ 575,5 milhões 
cami Mato Grosso do Sule países. ) e será construída pela Htaipu 
da América do Sul com oceano pacífico. Binacional. As empresas que ganha 
A expectativa é aumentar as exporta: alicitação para execução da 
ções com redução de custos e produtos 1.080 dias (36 meses) para concluir o 
mais competitivo ao mercado asiático. empreendimento, que é essencial para 
Trata-se de um momento histórico, À estrutura vai dispor de 1294 metros de extensão total rota bioceânica, 

que vai se consolidar depois de muitas A estrutura vai dispor de 1294 metros 
ões e discussões para se che como importar com valor mais bara- . de extensão total, com duas pistas de 

início das obras desta ponte”, destacou . para t 19º O prefeito de Porto Murtinho, Nel- . rolagem de veículos de passeio 
ul de Infraestrutura, — por lém da. son Cintra, citou que hojea cidade será. minhões, com 12,5 metros de largu 

Eduarda Ricdel partecon nos preocupamos para. uma das mais importantes do Brasil. e duas passagens nas laterais, cor 
Riedel destacou que a rota bioceanica . que a população se aproprie deste de- "Grandes en metros cada uma, para o trânsito de 

do comercial, de negó- volvimento”. rando para pedestres e ciclistas. 
ismo. "Vai favorecer remos mais de R$ BO milhõesem O engenheiro e assessor especial da 

em todos os setores, do nosso lado es: struturar corgani- . Itaipu, Panfilo Benitez Estigarriba, afir 
tamos fazendo nossa parte, que é mou quea obra émuito importante pa 
as nossas rodovias com a rota. Agora é rao Brasile Paraguai. “São 1300 metros 
acompanhar de perto a execução destas os brasileirosvão deestensão de ponte, com ciclovia e até 
obras, poissão novasoportunidadesque . seguir a rota de carro ou motocicleta, estrutura especial anti-suícídio, com 22 
vão ficar na história do Estado e Brasil”. junto com suas famílias. Além disto v metros sobre o Rio Paraguai, que não 
Para o titular da Semagro, mos levar nossos produtos com menos vai atrapalhar a navegação e trará pro 

rio Jaime Verruck, anova ponte mpo par tico, assi gresso atodos” 

bioe 

UM ESPAÇO PARA A PRESERVAÇÃO 
DA MEMÓRIA E DO FUTURO E) 
DO SANEAMENTO 

Vem aí um novo projeto: Espaço Sanesul de Convivência e % º 
Consciência Ambiental, localizado no Parque das Nações Indigenas. 
Um ambiente multiuso - com museu, biblioteca e auditório - 
pensado para promover encontros culturais e educativos, 
focados na preservação do meio ambiente. ESPAÇO 

Porque quando a comunidade encontra SANESUL 
É DE CONVIVÊNCIA E 

o conhecimento, a gente encontra CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 
um futuro mais sustentável. 

sanesul E] 

Faça aleitura do 
QRCODE e saiba 



Potencial produ! 
atraiu produtores 
de todas as regiões 
para Dourados. 
PÁG.2 

Dourados é polo regional de 
serviços pujante no sul do Estado 
Área da saúde é uma das que mais se desenvolvem no segundo maior município de Mato Grosso do Sul 

o 

Flávio Verão 
especial para O Progresso 

como polo regional em pres- 
» de serviços na região sul de 

Mato Grosso do Sul. Com 227 mil 
habitantes, o município congrega 
uma população de quase um mi 
lhão de pessoas, se somado toda 
a região de cidades que procuram 
Dourados em busca de serviços. 
Último levantamento do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) com base em dados 
de 2018, Dourados tem o terceiro 
maior PIB (Produto Intern 
to) do Estado, de R$ 8,5 bilhõ 
ficando atrás de Três Lagoas ( 
11,5 bilhões) e Campo Grande ( 
29,1 bilhões), 
Sétimo maior produtor agrope. 

cuária do Estado, Dourados tem 
outros municípios em sua região 
(Maracaju e Rio Brilhante) entre 
os líderes estaduais na produção 
do campo. 
A área da saúde é uma das que 
mais se destaca na prestação de 
serviços. São dois hospitais públi 
cos e quatro particulares, sendo 
outros dois em construção. Não há 
um dado exato sobre o quantita 
tivo de clínicas. João Bosco Vieira 
Sanches é presidente do Sindica 
dos Trabalhadores em estabeleci 
mentos da Saúde em Dourados. 
Ele estima que são mais de 6 mil 
profissionais atuando no setor, 
entrehospitais, clínicas, laborató- <a 
rios, consultórios de odontologia. Dourados é referência em prestação de serviços da saúde para região sul de MS 
'O mercado é amplo e a cid; 

de dispõe de formação de mão mação é feita em escolas profissio- para a rotatividade de profissio- não tem sido atrativo. A média do 
de obra e esses profissionais são . nalizantes (cargo técnico), como . nais, que é grande. O principal rendimento é de R$ 1.500,00, 30% 
absorvidos pelo mercado de tra-. também nas universidades. problema, conforme o presidente, menor se comparado a Campo 
balho”, explica João Bosco. À for Contudo, ele chama a atenção . estaria relacionado ao salário, que Grande, por exemplo. 

e 
POP r 

Dourados 86 anos 
Desejamos aos clientes e amigos um feliz 
natal e um ano novo cheio de alegri 

3421-9781 
Au Via Goals 
Jores, 2027 - Dourados 

ella (s7 2108-8400 
TENS Av. Marcelino Pires, 4731 UND Cirene pourados restaurantemaximos com.br 
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Dia a Dia - Especial 

Potencial produtivo atraiu produtores 
de todas as regiões para Dourados 
Na década de 70, o chamado latosolo vermelho, com alto teor de argila, atraiu produtores para o 

interior do MS; hoje, município se destaca pela localização geográfica e diversificação da produção 

Ana Paula Amaral 
especialpara O Progresso 

O potencial produtivo do solo dou- 
radense foi, na década de 70, um 
dos grandes responsáveis por atrair 
produtores rurais das mais diversas 
regiões do país. Na época, devido 
ao conceito de que as culturas só 
poderiam ser produzidas em solos 
comalto teor de argila, o município 
se destacou pelo chamado latosolo 
vermelho, que são solos minerai 
homogêncose com alta permeabil 
dade à água. Quemexplica é o prest 
dente do Sindicato Rural de Doura- 
dos, Ângelo Ximenes. Segundo ele 
além das boas condições do solo, 
outro fator decisivo para o desen. 
volvimento da agropecuária nesta 

o foi a boa localização geográ. 
fica e a diversificação das culturas, 
Segundo ele, o tipo de solo pre- 

sente no município de Dourados foi 
fundamental para garantir a expan- 
são da atividade agrícola. "A produ- 
ção de grãos é um ponto muito for 
te do município. Soja e milho são 
commodities que independem do 
mercado local para ter bom preço, 
ehoje aatividade com maior renta- 
bilidade econômica com certeza é 
a dobradinha soja no verão e milho 

frinha de inverno”, destaca. 
lta produtividade pode ser 

comprovada em números: na sa- 
fra de verão 2020/2021, Dourados 
elevou a produção de soja em 106 
mil toneladas no comparativo com 
as duas temporadas anteriores. Em 
2021, foram colhidas 791 mil tone 
ladas da oleaginosa, diante de 684, 
mil toneladas na safra 2019/202 
Para a safra 2021/2022, que está 
em pleno desenvolvimento, a área 
plantada com soja alcançou 225 mil 
hectares no munici 
Segundo o ruralista, outro ponto 

que favorece a produção agrope 
no município é a boa loca- 

Se TS É, 
Potencial produtivo elevou Dourados a um dos principais produtores de soja e milho no MS; 
diversificação da produção rural também é marca registrada do município 

lização geográfica, devido à pro- 
ximidade com o Paraguai e com 
Estados importantes como São 
Paulo, Paraná e Mato Grosso. “Além 

disso, Dourados é um polo para pelo 
menos 33 municípios do entorno. E 
isto com certeza atrai não só produ. 
tores como também investidores, 
interessados na grande influência 
do município para toda a região”, 
acrescenta. 
Ximenes destaca, ainda, a diver 

sificação da produção rural, o que 
ncluinão somente a atividade agri- 

cola, mas também a pecuária. “As 
terrasem Dourados são muito valo- 
rizadase aqui conseguimos associar 
pequenas propriedades em várias 
atividades diferentes, como pisci- 
cultura e suinocultura, por exem- 
plo”, afirmou, ao reforçar o avanço 
da suinocultura diante do mercado 

war ACED 

ternacional. 
O produtor Antônio Carlos de Al 

meida, de 68 anos, natural do Rio 
Grande do Sul, foi atraído pelo po- 
tencial produtivo de Dourados há 
5 anos. O ano era 1976, quando ele 

decidiu arriscar tudo e apostar to- 
dasas fichas na pequena cidade do 
Mato Grosso do Sul. Aqui, formou 
família, estudou hoje produz grãos 
etem uma pequenacriação de gado 
leiteiro. “Foi a melhor decisão que 
eutomeinaquela época. Era jovem, 
e resolvi seguir os conselhos de ou- 
tras pessoas que já estavam nesta 
região e produzindo bem. A terra 
douradense é muito boa; o que à 
gente planta aqui, nasce!”, garante. 

Nos últimos anos, além de produ- 
ir mais e com melhor eficiência, 

Zoom 

n 

a 

Dourados também ganhou des 
quena industrialização, atravé: 
vinda de grandes cooperativas pa- 
ra processamento de óleo vegetal 
Segundo avaliação de espe: 
tas, com isso, a produção do mu- 
nicípio tem maior valor agregado, 
transformando o grão em protef 

mal —o que é importante para 
o produto já saia de Dourados 
essado. 

Um destaque para este segmento 
6a Inpasa, unidade em construção 
em Dourados e que deve entrar em 
operação em abril de 20 22. O com- 
plexo industrial possui 200 mil m? 
de área construída e contempla os 
processos de fabricação de etanol 
anidro e hidratado, óleo bruto e re- 
fino de óleo, além de duas fontes 
distintas para geração de energia 
e 

Ballet Adulto 
Iniciante 

Zoom 
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Aeroporto que foi comparado à rodoviária 
se tornará um dos mais modernos do Estado 
“Houve outras reformas pontuais, mas nenhuma do tamanho dessa. 
Teremos um aeroporto novo”, afirmou o diretor Juliano Domingos 

oivutcação 

O aeroporto passará a atender aeronaves maiores e receber outras empresas, gerando mais renda e fomentando à economia 

Cristina Nunes 
especial para O Progresso 

O aeroporto regional de Dourados, 
Francisco de Matos Pereira, que já 
chegou a ser comparado com uma 
rodoviária - devido à falta de infra- 
estrutura e restaurantes- se torna- 
rá um dos mais modernos de Mato 
Grosso do Sul. Com investimento 

1 apistade pouso 
vaiserampliada, passará ater 1.775 
metros de extensão, e um novo ter- 
minal será construído, As obras es- 
tão em andamento. 
Os serviços estão sendo execu- 

Brasileiro, por 

de Construção, em conjunto com 
a SAC (Secretaria de Aviação Civil), 
Governo do Estado e Prefeitura de 
Dourados. Inaugurado em 1982, éa 
primeira vez quea unidade receberá 
umaobra desse porte. "Houve outras. 
reformas pontuais, mas nenhuma 
do tamanho dessa, teremos um ae- 
roporto novo”, informou o diretor 
Juliano Domingos. 
*Coma reforma poderemos aten- 

der aeronaves maiores, receber ou- 
tras empresas, consequentemente 
mais destinos, o que aumenta renda 
egeraecanomia para cidade”, expli- 
coujuliano. O espaço físico também 
será totalmente ampliado. Um novo. 
terminal deembarqueserá constru- 

ído, cerca de três vezes maior que 
o atual, além de uma nova sala de 

go Aéreo) e uma nova seção contra 
incêndio, que é o prédio do Corpo 
de Bombeiros no local. Até então 
a reabertura estava prevista para 

ro de obras. O objetivo dessa 
visita foi avaliar o andamento dos. 
serviços e verificar as possíveis con- 
dições de reabertura do local. 
Segundo o responsável pela obra, 

capitão Fernando Duncan Loureiro 
Pinheiro, chefe da seção técnica do 
9º Batalhão de Engenharia e Cons- 

"ORGULHO DE FAZER PARTE DA HISTÓRIA DESSA 

CIDADE DE UM POVO GUERREIRO E SONHADOR” 

trução, foram encontradas algumas 
patologias na pavimentação. Será 
necessário um “reforço com uma 
camada de Stone Matrix Asphalt 
(SMA) ou reforço com manta ant 
reflexão de trincas”. 
Segundo o capitão, entre os pro- 

blemas estão fissuras, desplaca- 
mentos e desagregação do asfalto 
anterior. Será necessário fazer uma 
escavação para depois tratar 0 ma- 
terial e recolocar no grau de com- 
pactação exigido tecnicamente, 
para segurança da pista. 
De acordo com informações do 

Exército, a previsão é que a reaber- 
tura parcial do aeroporto ocorraem 
novembro de 2022. 
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Universidades impulsionam 
crescimento de Dourados 

Gracindo Ramos 
especial para O Progresso 

Dourados é um dos mais impor- 
tantes polos universitários da 
região Centro-Oeste, No Mato 
Grosso do Sul, o município cen- 
traliza a oferta de ensino supe 
rior de qualidade para mais de 
35 cidades da macrorregião do 

nesul do Estado. Dourados 
ainda atrai estudantes e profis- 
sionais de diversos estados do 
país, que aqui se instalam por 
anos e ajudam a impulsionar o 
desenvolvimento acadêmico, a 
formação de mão de obra qua 
ficada, incrementar a economia 
esetor de serviços. 
São quatro universidades com 

ensino presencial e à distân 
m Dourados, sendo 

duas públicas (UFGD - Univers 
dade Federal da Grande Dourados 
- é UEMS - Universidade Estadu- 
al de Mato Grosso do Sul) e duas 
particulares (Unigran - Centro 
Universitário da Grande Doura- 
dos - e Faculdade Anhanguer; 
Dourados), além do campus do 
Instituto Federal do Mato Grosso 
do Sul. 
Dourados oferece 207 cursos de 

graduação e pós-graduação, nas 
modalidades presencial e EaD 
(Ensino à Distância). São ofer 
dos nas quatro universidades e 
no instituto federal 87 cursos de 
graduação presencial, 10 semi 
presencial, 32 de graduação pelo 
sistema EaD, 12 cursos de pós gra 
duação na modalidade doutorado, 
23 de pós (mestrado) e outros 43 
pós (latu sensu) 
Anualmente, milhares de 
ão capacitados pel 

specializada também gera um 
contrapartida profissional par: 
Dourados e dema 
região. O IFMS de Dourados aind: 
oferece cursos técnicos, profissio- 
nalizantes e 
integrados, concomitantes e sub- 

SCALA 

SEGURANÇA 

3422-3456 
www scalaseguranca com br 

Marcelino ires, 385 - Dourados - MS 77 

tem mais de 20 mil estudantes de ensino superior que movimentam diversos setores da economia 

Setor terciário recebe incremento com o desenvolvimento do polo universitário 

sequentes, tendo 1 opção de edu 
cação à distância. São oito opçõ 
para jovens que concluíram o en 
sino fundamental ou concluíram 
e ainda estão cursando o ensino 
médio. 

Economia local 
Dourados tem uma população 
universitária estimada em mais 
de 20 mil acadêmicos. Todos os 
anos, milhares de estudantes 
passam a morar na cidade e bus 
cam por moradias, fomentando 
o setor imobiliário do município. 
Professores, servidores, técnicos 
e funcionários do campi da cida 
de universitária - onde ficam os 
campus da Uems e da UFGD -, 
das universidades particulares e 

E 

do instituto federal também mo- 
vimentam esse mercado local. 
A Imobiliária Continental, umas 

das maiores do setor, reconhece o 
potencial do segmento universi 
tário. “Essa nova habilidade vem 
aliada ao desenvolvimento da 
dade, que atualmente é o maior 
polo educacional do Estado de 
Mato Grosso do Sul, recebendo 
estudantes das mais diferentes 
faixas etárias: da graduação ao 
doutorado. Muitos deles passam 
a morar na cidade e escolhem 
Dourados para seguir carreira e 
até constituir família”, diz o comu- 
nicado da empresa. 
Segundo a Continental, “uma 

das inovações do ramo diz respei- 
to ao uso de tecnologia, a qual se 

tornou uma grande ferramenta 
otimização do processo de gestão 
de imóveis, tanto para aluguel 
quanto para compra e venda. Um 
exemplo disso é a adoção de pro 
cessas feitos inteiramente online, 
desde a visitação até a assinatura 
do contrato 

O comércio douradense e o se- 
tor de serviços em geral recebem 
incrementos fomentados pelo 
grande número de estudantes 
universitários na cidade. Além do 
ramo de locação, venda e compra 
de imóveis, os setor terciário de 
alimentação, bebidas, vestuário, 
tecnologia, transporte, saúde, be- 
leza e bem-estar, turismo, entre- 
tenimento e outros ganham cada 
vez mais espaço. 

O NOSSO NEGÓCIO [E] 
É A SUA SEGURANÇA. 



Indaiá: o clube 
que faz parte 
da história 
da cidade. 
ráG.3 

QUE FAZEM A HISTÓRIA DE DOURADOS 
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Pioneira em imita. Imobiliária 

Continental investe em tecnologia 
A empresa é referência em desempenho e reconhecida pela capacitação de seus profissionais 

Imobiliária Continental. 
O seu endereço para 

€ Continental 
wwimobiliariacontinental com br 
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Auto Posto Catalão: 27 anos de bom 
atendimento e combustível de qualidade 
Além de ter como principais serviços os combustíveis de qualidade e o bom 

atendimento, mantém a tradição oferecendo sempre produtos de procedência 

GASOLIN 

O Auto Posto Catalão de Doura- 
dos foi fundado em 30 de outu 
bro de 1994. O nome 'Catalão' foi 
uma homenagem do proprietário 
Luis Roberto Martins de Araújo, 
juntamente com sua esposa Edi 
Nunes Martins de Araujo, ao seu 
pai Pedro Martins de Araújo, que 
nasceu na cidade de Catalão, no 
Estado de Goiás 
Aempresa do ramo de combustí 

veis está estabelecida na cidade de 
Dourados há 27 anos e foi um dos 

primeiros postos da região norte 
do município. A empresa sempre 
prezou pela qualidade dos com 
Eustíveise pelo bomatendimento, 
que o seu carro forte. 

O auto posto também mantém à 
tradição oferecendo sempre pro: 
dutos com procedência, pátio am 
plo, conveniência e lubrificantes 
dequalidade, mantendo aserieda 
decom seusclientes. Vale ressaltar 
que, mesmo durante a pandemia, 
aempresa manteve seu quadro de 

funcionários e, respeitando todos 
os protocolos de trabalho e com. 
bate à Covid-19, não tevenenhum 
colaborador acometido pelo coro 
navírus, 

O Catalão é administrado por 
Maurício Roberto Lemes Soares. 
O empresário e a esposa Larissa 
Gondim Nunes Martins de Araújo 
Soares têm dois filhos. Nascido em 
Dourados, Maurício atualmente 
é vereador do município, além de 
ser professor universitário e mú. 

sico. De família pioneira, seu pai 
Archimedes Lemes Soares e seu 
avô Renato Lemes Soares foram 
ex-presidentes da Câmara Muni 
cipal, Mauricio e família felicitam 
a cidade de Dourados pelos seus 
86 anos em nome do Auto Posto 
Catalão. 

O Catalão fica localizado na Ave 
nida Presidente Vargas, número 
2145, naVila Tonani ll, CEP 79825 
090. O telefone para contato é o 
(67) 3427-2639 

Parabéns Dourados 

O Auto Posto Catalão cumprimenta autoridades 
e população pelo aniversário de nossa cidade e deseja 
a todos um Natal Feliz e um 2022 de paz e realizações. 

a autopostocatalao 

FONE (67) 3422-5533 e 99972-9681 Av. Presidente Vargas, 2015 Via Tonani Dourados/MS 

€
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Indaiá: o clube que faz 
parte da história da cidade 
Idealizado no antigo Restaurante Figueira, clube é um dos maiores do centro oeste 

Em uma visão aérea, um grande 
conglomerado esportivo e de lazer. 

ercorrido pelo chão, a constata- 
ção do que é visto do alto: um dos 
maiores clubes de recreação e lazer 
do centro oeste. No aniversário da 
cidade, 

até incluído no nome de um bairro 
próximo à sua sede (o bairro Altos 
do Indaiá). Consta que a de 
criação do clube surgiu em uma ro- 

da composta por Antonio 
daRocha, Lázaro Ferreira e Teodoro 
Capiléno então muito 

papel, ou melhor dizendo, foi para 
o papel, através da aprovação da Ata 
de Fundação e do estatuto Social. 
O Indaiá não foi apenas o clube de 

lazer pensado pelo trio reunido no 
Restaurante Figueira. Tinha um ca- 
lendário de eventos consoante com a 
época, como os bailes temáticos que 

| passado de desafios, 
de desenvolvimento 

os associados (ou não) aguardavam 
com muita expectativa, comoo“Baile 
doBrancoePreto” co" Bailedo Hava”. 
Os carnavais eram uma tradição tan- 
to para os adultos como para a crian- 
cada, que curtia e muito as matinês. 
Porali passaram também cantores e 
duplas como Chitãozinho e Xororó e 
Almir Sater. A política também tran 
toupelossalões do clube, implantado 
emuma área de 29 hectares. 
A ideia inicial de Antonio Franco 

daRocha, Lázaro Ferreira Teodoro 

Capilé virou realidade também em 
todos as áreas do esporte e do lazer, 
com quadras, piscinas, quiosques, 
um lago enorme e amplas áreas de 
convívio social. Os vários presiden- 
tes que se sucederam nestes 55 anos 
souberam adaptar o calendário de 
eventos do clube acompanhando as 
tendencias tanto da “velha guarda” 
como dos associados mais jov 
Recentemente, a presidência do 
clube foi assumida pelo oficial de 
justiça aposentado Pedro Cordeiro. 
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Escola Presbiteriana Erasmo Braga: 
82 anos formando gerações! 
É uma escola cristã que tem um compromisso inalienável com a verdade, 
isto é, com as escrituras, as quais apresentam como primazia, Cristo 

A Escola Presbiteriana Erasmo 
é uma entidade de contis. 

él tida pela Igreja 
Presbiteriana do Brasil. Foi funda. 
da em 06/04/1939 por missionários 
americanos da Missão Leste do Bra- 
sil. Até 1961 funcionou em anexo à 
Igreja Presbiteriana de Dourados, 

m 1962 foi transferida para o pré: 
dio próprio, idealizado por Helena 
Doweing, arquiteta e o engenheiro 
John Sydenstricker, recebendo este 
nome em homenagem ao grande 
educador cristão, o professor Eras- 
mo de Carvalho Braga, que foi pas- 
torpresbiteriano, escritor poliglota 

DJojU Ia |DLO RA. 

e professor da Universidade Pres. 
biteriana Mackenzie. Ele escrevia 
para vários jornais da época, sendo 
um dos fundadores da Academia 

lista de Letras e da Sociedade 
Científica de São Paulo. 

É uma escola cristã que tem um 
compromisso inalienável com a 
verdade, isto é, com as escrituras, 
as quais apresentam como pri 
mazia, Cristo. Assim, a filosofia da 
Escola Erasmo Braga visa à forma 
ção integral do aluno em ambiente 
saudável, onde os valores morais 
são cultivados. Tem como alvo, de- 
senvolver nosalunos o exercício de 

seus direitos e deveres, integrá-los 
nesse mundo tecnologicamente 
competitivo sem prejuizo da for: 
mação ética, cristã e moral. 

O seu fazer pedagógico inclui vá- 
rios projetos, que levam o aluno à 
aprender a aprender, aprender a 
fazer, aprender a ser e aprender à 
conviver. Esses projetos pedagógi 
cos são elaborados, desenvolvidos 
e avaliados por profissionais com 
prometidos como saber, a pesquisa, 
aação a reflexão, nos quais preva- 
lece o amor ao próximo. 
A escola oferece educas o infau 

médio, organizados em regimes de 
séries anuais, nos turnos matutino 
evespertino. 
A integridade operacional da Es: 

cola Presbiteriana Erasmo Braga 
éclara desde a sala de aula até os 
níveis mais altos de sua adminis- 

por isso trata-se de uma 
ão que, com 82 anos de 

existência, teve uma difícil trajetó- 
ria, mas permanece na memória e 
no dia a dia dos douradenses, pois 
formou e continua formando 
dadãos capazes de fazer um mun- 
do melhor onde, sobretudo, 
amora Deus, 

86 
anos 

Parabéns ao município pelos seus 86 anos! 

Uma história que construímos juntos! 

O Senhor te abençoe e te guarde 
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Pena Fiel: uma história que se 
confunde com a de Dourados 
Uma das primeiras equipes do Pena Fiel era formada pelos fiéis funcionários, 

Adelíbio Azambuja, Walter Marques Machado e Jairo Lucas Azambuja Martins 

A história do Escritório de Contabi- Nesse ano, Odilon decidiu mudare se . gues de Souza, Antonio Carlos da Silva . geral de 23 funcionários, ao longo dos 
lidade Pena Fiel teve início em 1974, . estabeleceuna Avenida Marcelino Pires, — Cacheffo e Dirceu Zanon. “Alguns se- anos, se tornou um dos maiores e mais 
quando o contabilista Odilon Azam- . entreasruas Toshinobu Katayamae Ma-  guiram outros caminhos, outros estão . tradicionais escritórios de contabilida- 
buja abriuo 1º escritório denominado . to Grosso. Neste endereço ficou até 1985, . até hoje, como no caso do Edva de de Dourados. 
Excelsior, localizado na Rua Hayel Bon. para depois construir a sede própria na. um dos atuais proprietário Odilon, decidiu investir na área rural 
Faker, ainda sem as! abrir. Avenida Joaquim Teixeira Alves, onde Jácomo escritório estruturado, Odi- . e, paralelamente, assumiu alguns car. 
oescritório, Odilon trabalhou no Escri- . se consolidou definitivamente. Odilon . Ion decidiu que seria hora de parare gos no setor público, como 
tório Mato Grosso. Depois deumtempo . também decidiu investir num curso su- . investirem outros setores. Foicomesse municipal de Fazenda (de 1989 a 1992); 
aprendendo o ofício, em parceriacomo — periorde contabilidade. Comoem Dou- projeto que Odilon decidiu, há 15 anos, gerente regional da Sanesul (de 2007 4 
contador Armando. o, deci- — rados não hav de foiestudar . vendero escritório paraos funcionários. 2012); e, por último, vice-prefeito, no 
diram abrir o própri »"Foium em uBacharel mais antigos, pagando como pudes- mandato do prefeito Murilo Zauith (de 
sucesso o escritário. Conseguimos ga- . em ciências contábei nomista. mao longo dos anos. Edvan Bonetti, 20134 2016). “Por causa da contabili 
nharum bom dinheiro, fazendo recibos Odilon conta que uma das primeiras. Vilson Bonetti, Jivaldo Vitor de Araújo, — dade, abri mão de várias oportunida. 
enotaso dia inteiro. A rua naquelaépo- . equipesdo Pena Fielera formada pelos. des na minha vida, como por exemplo, 
cajácra bem movimentada ese vendia . fiéis funcionários, Adelíbio Azambuja. ma Coimbra aceitaram o desafio. deixar de assumir um cargo de auditor 
de tudo”, lembra Odilon. (seu irmão), Walter Marques Machado . ra nós, foi um presente, pois os longos. fiscalna Receita Federal e uma secreta: 
Depois de algum tempo, Odilon de- . e Jairo Lucas Azambuja Martins. Poste- . anos de trabalho e dedicação valeram stado no governo deWilson Bar. 

cidiu abrir um escritório só seu. À ideia . riormente, vieram Francisco Osv º, diz Edvan, que entrou no Pena artins. Mas valeu à pena. Hoje,o 
deucerto. Com: ciaquetinha, — Libório de Alencar, Francisco boy em 1977. Cor está aí, em mãos de pessoas 
abriuo “Pena Fiel” Desta vez, o escritó-. bório de Alencar, Edvan Bonett, saída de Wagner da sociedade, hoje as e de responsabilidade, cres- 
rio estava estabelecido mais afastado . Vitor de Araujo, Wagner Lima Coimbra, . escritório conta com os sócios Edvan, . cendo com acidade, continuando com 
e com portas de vidro, na Rua Onofre . Vilson Bonetti,Clorivaldo daSilvaSoa- . Vilson, livaldo e Clorivaldo. Com cen- uma história que começou há mais de 
Pereira de Matos, onde ficou até 1976. . res, Afonso Luna de Alencar, JoseRodri- . tenas de empresas e com um quadro 

FELICIDADES! 
PARABENIZAMOS DOURADOS 

OS SEUS 86 ANOS DE HISTÓRIA 

AGRADECEMOS O APOIO DE 
TODOS E DESEJAMOS UM 
FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 
ANO NOVO. 

a» PENA FIEL 
CONTABILIDADE av sonqum rama 
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Sicredi Centro-Sul MS mean 
Sadi Masiera. 

Neste período, a cooperativa já contacom 

comemora anos Ega 
Segundo o vice-presidente, a trajetória da cooperativa enche a todos de orgulho sedia sólidado negócio co compromisso 

ommucação — dos associados. “Nossa atuação é focada 
no crescimento sustentável dosassociados ndo 32 anos de história na região 

de julho, a Sicredi Centro-Sul Ms, 
é uma instituição financeira cooperativa. 
compromet 

ocial, impulsionando as pessoas. 
epromovendo o desenvolvimento coletivo. 
Ao longo destesanos, a Coope 
solidificando no cenário fi 

e da comunidade onde estamos inseridos, 
Aquias pessoas fazem a dife 
2a gerada é reinvestida localm 
o Presidente. 

ja com a transformação eco afirma 

Em solidariedade à pandemia, a todo o 
cenário, a Cooperativaoptou por comemo. 

elro regio. 
nale unindo forças com aqueles que são os 

is Importantes: os associados. come 
celebração aos 3 

História 
Uma cooperativa surge a partir de uma ne Sobre a Cooperativa 

Sicredi Centro-SulMS 
escimento coletivo. — A Sicredi Centro-Sul MS es 
do da comunidade, 31 municípios da região sul do Estado: 

atodos promovendo a inclusão financeira de mi- Amambai, Anaut Angélica, Antônio 
su, Bataypo- 

jualidade de vida dosassociadose rã, Bela Vista, Caarapó, Caracol, Coronel 
dápolis, Douradina, Do 

cessidade coletiva da unido de pessoas com 
nalidade de somar esforços para atingir Segundo o vice-presidente da Sicreds contribues 

objetivos comuns que beneficiem a todos. Centro-Sul MS, Edilson Antoo 
E, foi assim, queas atividades de cooperati- a trajetória da cooy 
vismo de crédito em Dourados ini 
dia 5 de julho de 19889, com a fundação da 

dou 

Lazzarink, — “Estamos sempre: 

istória, — Iharesde pessoas e contribuindo paraame- João, Aral Morei 

à. Ao mesmo tempo, surgiram muito; mast 
jão sul do Mato Grosso do Sul coope- . safiosao longo desses 32anos. Son 

a Lazzarini. Sapucaia, De 
muito Ao comemorar seus 32 anos de funda. rado, Fátima do Sul, Glória 

rutvas limiares em Rio Brilhante e gratos aos nossos associados, cola ção, a Sicredi Centro-Sul MS apresenta um apora, 
E, visando somar forçasque, em 2001, houve. eas comunidades que sempre ac crescimento econômico que beneficiadire- Ivinhema, uti, L à, Mundo No: 
afusão das cooperativas de crédito de Dou- na força da cooperação e nos ajudaram a ssociados ea comunidade em . vo, Naviral, Nova Alvorada do Sul, Nova 

rapó, incluindo . construir essa história, diz nserida. “A cada ano, avançamos — Andradina, Novo Horizonte do Sul, Po 
lesenvolvimento da nossa região. . Porã, Rio BrilhanteeVice já possuíamem Uma cooperativa é uma sociedade de 

Amambaie s de 100 mil assoc inaCarapô, formandoassim — pessoas, que buscam, juntas, e pormeio de . Estamos crescendo junto com nossa co- são 
a Cooperativa Seredi Centro-Sul MS, objetivos: uns, definem estratégias que. munidade, mesmo em um cenário cheio de . pela Cooperativa 
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Hotel Bahamas oferece conforto e bom 
atendimento há 36 anos em Dourados 
O hotel oferece 7 salas de eventos com toda infraestrutura, conforme a necessidade dos clientes 

A. 
BAHAMAS e 3 

O Hotel Bahamas de Dourados 
MS, fundado em agosto de 1985 
completou 36 anos. Ao jornal O Pro: 
gresso,o proprietário Paulo Roberto 
Tela se diz grato pelas conquistas do 
principal hotel do interior do Mato 
Grosso do Sul. “O povo sempre me 
prestigiou. Eu sou muito grato com 
Dourados, com a história que 
dade me presenteou”, disse. 
Nascido em Anta Gorda, no Rio 

Grande do Sul, o empresário come- 
çou a investir no ramo de hotelaria 
após se mudar para Dourados. Ele 
chegou a gerenciar cinco hotéis na 
cidade. Paulo Telo tem três filhos 
nascidos em Dourados. Hoje, a fa. 
mília também administra o Hotel 
Residence. 
O Bahamas é um hotel aconche- 

e 

BAHAMAS 

gante, huuoso e com uma área de 
lazer completa. O hotel foi dese 
nhado para proporcionar aos hós- 
pedes uma experiência inesqueci 
vel com todo cuidado e carinho da 
equipe. As suítes e apartamentos 
foram projetados para proporcio- 
nar conforto, espaço e luminosi 
dade com o padrão de qualidade 
tudo isso aliado à uma localização 
privilegiada. 
Sentindo a carência de hotel espe- 

cializado na região, Paulo Roberto 
explica que realizou investimentos 
de ampliação em três etapas. Hoje, 
o hotel oferece 164 apartamentos, 
com lavanderia e restaurante pró 
prios e interligação entre corredo 
res, elevadores e sistema de saída e 
evacuação. À empresa possui equi 

pe qualificada, com investimento 
em treinamento e capacitação de 
seus colaboradores. 
Com excelente atendimento da 

equipe, o Bahamas recebe pessoas 
de todo o Brasil e também de ou 
tros países. O hotel oferece 7 salas 
de eventos com toda infraestrutura, 
conforme a necessidade dos clien 
tes, podendo ser acompanhados de 
um delicioso cofee break. Os servi 
ços ainda contam com café da ma 
nhãdelícioso, área de lazer com pis. 
cina adulto e infantil com cascata, 
piscina na cobertura, garagem no 
subsolo, bar com deliciosos drinks 
e academia com uma vista incrível 
da nossa Dourados. 

Paulo Telo ainda refletiu sobre os 
impactos da pandemia no ramo 

de hotelaria e setor de eventos. Se 
gundo ele, o ano de 2020 foi mui 
to curioso. O hotel registrou o seu 
maior movimento da história até o 
mês de março do ano passado, Po 
rém, depois de maio, foi o período 
com a presença de menos hóspe 
des. “Mas não dispensei ninguém. 
Não despedi nenhum dos nossos 
colaboradores nesse período”, afi 
ma o empresário, ao comemorar a 
boa retomada dosserviçosno Baha- 
mas nos últimos meses. 
O Hotel Bahamas fica localizado 

na Rua Jo indido Câmara, 750, 
no centro de Dourados. O telefo- 

o (67) 3411-3411 / 
WhatsApp: (67) 9 8117-4413, Cen 
tral de Reservas: reservas&baha- 
mashoteL com.br. 
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Pão & Cia: 31 anos servindo alimentos 
saudáveis e deliciosos em Dourados 
Beto da Pão & Cia solidificou a empresa com seu trabalho ao lado da 

companheira Cenira Pagliarini Pinto, falecida há pouco mais de 2 anos 

APadaria Pão &Cia oferecealimen- . esteve casado por 35 anos. Beto é boradores. Ele ainda lembra que, dos clientes moram aqui e a gen 
tação deliciosa e saudável, com re-. pai de dois douradenses, Vinicius. apesar das dificuldades, não demi-. te conhece, são do bairro”, conta o 

as exclusivas e desenvolvidas . e Felipe, que hoje fazem parte da . tiu durante a pandemia proprietário da Pão & Ci 
sem conservantes ou aditivos quí- administração da padaria. Beto A Pão & Cia oferece mais de 350 — Sobreos31 anosdetrabalho na ci 
micos, há 31 anos em Dourados. mudou-se para Douradosem 1981, produtos alimentícios exclusivos, . dade, Beto ressalta: - “adotei Doura 
(MS). Nascido em Santa Rita do Sa- . apóster trabalhado como concursa- . com produção de coffee break ces- . doscomo aminhacidade e conside- 
pucaí (Minas Gerais), o empresário . do das antigas TELEMAT e TELEMS.  tasde café damanhãe fornecimen- ro Mato Grosso doSulo meu Estado”. 
José Roberto Ribeiro Pinto Júnior Em 1990adquiriua franquiadarede to para eventos em geral Referência . O empresário realiza diversas aç 
contou ao O Progresso que iniciou . de padarias de Minas Gerais e ini- na cidade, diariamente a padaria . sociais na cidade e já participou de 
no ramo de alimentos, à partir da . ciou o trabalho em Dourados. recebe clientes que se reúnem para . várias entidades do município. [ 
franquia mineira, com seis co Filho mais velho de dez irmãos, baterum papoe tomarum delicioso . atual membro da diretoria da Asso- 
boradores e, hoje, conta com uma . José Roberto começou a trabalhar café em ambiente extremamente . ciação Comercial e Empresarial de 
equipe de 35 pessoas. aos 12 anos. "Meus colaboradores agradável. “A gente recebe de 500a Dourados e do Lar do Idoso. 
Reconhecido cidadão douradense nunca trabalharam em outra pada- 600 pessoas por dia aqui. O cliente A Pão & Cia fica localizada na Rua 

e sul-mato-grossense, Beto da Pão ria. Eufaço formação e capacitação. torna-se parte da sua família. Tenho . Major Capile, 1495, no centro de 
&Ciasolidificou a empresa comseu Eu tenho colaboradores que estão . afilhados de clientes da padariae já. Dourados. O telefone de contato é 
trabalho ao lado da companheira. comigo desde que eu abri a pada- me chamaram para ser padrinho . o (67) 3421-6969. A padaria abre to- 
Cenira Pagliarini Pinto, falecida há . ria”, disse o empresário, ao explicar . de casamento. À gente tem grati- dos os dias, das 6h às 20h e das 6h 
pouco mais de 2 anos, com quem . a sua estreita relação com os cola-. dão e já fiz inúmeros amigos. 90% . às 12h aos domingos. 

PARABENS DOURADOS 

PELO 86º ANIVERSÁRIO! 

FELIZ NATAL E UM ANO NOVO 

CHEIO DE NOVOS SABORES! 

A. 
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Tradição e excelência a serviço 
da educação franciscana 
A Escola Imaculada Conceição, fundada em 1955, pertence à Rede SCALIFRA-ZN 

A Escola Franciscana Imaculada Con 
ceição (EIC), foi fundada em 1º demar. 

idade de Dourados-MT, 
Mato Grossa do Sul, fundamenta: 

dano compromisso firmado entre Dom 
Orlando Chaves e Madre Antoninha, 
em julho de 1954, para que as Irmãs 
Franciscanas da Penitência e Caridade 

para o Estado trabalhar 
equese, posto de puericultura 

primária, 
Assim, seis Irmãs e duas Madres fo- 

ram designadas a missão: Madre Liuba 
Heck, Irmã M, Rosita Meyer, Irmã Al 
fredina Sturp, Irmã M. Iracema Grings, 
Irmã Miraci Admans e Irmã Leonarda 
Lunkes, Madre Loudes e Madre Nor. 

Cristã viesse 

imaculada foi o primeiro 
tólico a traba. 

a formação de professores na 
tituir o Curso Norma 

a sua fundação. 
Dourados confirmou o 

perfilmissionário educativo eo compro: 
missa de espalhar o legado deixado por 
Madre Madalena Dae 
da congre; 
em 1835. Com essa atitude, a provint 
Imaculado Coração de Maria, instalada 
noRiod 
ao assumir a missão evangé 
tiva em outro estado, em vias de propa 
gar “Paz e Bem” de Francisco de Assis e 
“Deus Cuida” de Madre Madalena. 
Atualmente, a Escola Franciscana 

Imaculada Conceição, assim intitulada 

colégio confessional 
lhar cor 

a partir de 1998, pertence à Rede SCA. 
LIFRA-ZN e mantém todos os níveis da 
Educação Básica: Edi 
com destaqu 

ação Infantil, 

integral, em horário estendido, de for. 
ma opcional, da Educação Infantil ao 
9º ana do Ensino Fundamental. Práti 
cas esportivas e movimentos rítmicos 

tecem, dade extracur. 
ricular aos que desejam este serviço. 
A atenção à formação humana 

sua integralidade caracteriza-se con 
o norte das ações da instituição com 

estuda 
O desenvolvime 
viços educacionais, à 
franciscanos, num ambiente fraterno e 
inovador, na formação de cidad: 
pazes de construir, sistematizar esocia. 

erespondera 
em transformação, configura-se o 
amissão educativa 
Sempre conectada com a visão da 

rede SCALIFRA-ZN, em ser reconheci 
da como referência em educação pela 
qualidade dos serviços educacionais, a 
escola desenvolve o Plano de Formaç 
Continuada junto aseus colaboradores 
e ações formativas com estudantes e 
famílias, objetivando manter os Prin 
cípios eValores Franciscanos. Também 
nveste na formação pedagógica dos 

professores, com olhar atento às meto. 
dologias queassegurema excelência do 
processa ensino aprendizage 
cessos de gestão escolar que 

idade da instituição. Num 

movimento cr ente, acontece a imer 
são n a tecnologia digital e 
virtual, bem como práticas voltadas a 
ensino híbrido. 

A Escola Franciscana Imac 

integra 
vida, ampliar horizontes, 

desbravar caminhos, promover ensino 
de qualidade e oferecer espaços pa 
ra todas as culturas e classes sociais, 
A integração entre escola e famíli 
marco referencial e cos 

riências. 

que cresceram juntos com a escola, é 
motivo de alegria para todos. 

Ahistória, re gerações 
são frutos deste processo educacional, 
uma trajetória que 
terra firme, 
ção e no arrojado processo de 
ção e evolução dessas várias décadas 
de presença das Irmãs Franciscana da 
Penitência Cristã no município de Dou 

DIVULGAÇÃO 

rados. 
Nesta data festiva, a celebração dos 

86 anos da cidade de Dourados, a es- 
cola parabeniza a cada cidadão que 
faz acontecer o desenvolvimento da 
sociedade com heroísmo e muita res. 
ponsabilidade.-Sentimo-noshonrados 
por fazer parte do desenvolvimento da 
sociedade com a Educação Francisca 
na, formando estudantes qualificados 
intelectualmente e comprometidos 
com a vida, embasados na fé Cristã « 
em valores e princípios franciscanos, 
quedão aporte ação educativa. Somos 
uma Escola tradicional com valores 
consolidados e comprometida com à 
excelência de ensino, e sempre 
taas necessidades do nosso tempo 
movimento de renovação constante” 
destaca a diretora da EIC, irmã Adriana 
Santos. “Parabéns Dourados, parabéns 
atodos nós que fazemos parte de gran. 
des conquistas e esperanças no desen. 
volvimento desta história de B6 anos 
finaliza ela 

1 ESCOLA FRANCISCANA 

IMACULADA 
€ concrição 
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Coperplan: 30 anos com uma equipe de 
profissionais capacitados e habilitados 
Hoje os serviços oferecidos estão relacionados às atividades de crédito rural, consultoria 

e assistência técnica a lavouras e execução de projetos para fins de crédito empresarial 

O ano era 1991, da conquista do 
tricampeonato da fórmula 1 pelo 
Senna, da AIDS que assombrava o 
mundo, do caçador de marajás em 
seu segundo ano de mandato, da 
dissolução da URSS, do trigo per- 
dendo espaço para o milho safrinha 
edo plantio direto se consolidando. 
Enfim, um ano desafiador, como os 
climatologistas definem quando a 
margem de erro da previsão é alta. 
Neste cenário nasceu a Coper 

plan, cujo contrato social foi assi- 
ado em 12/12/1991, como uma 

das inovações da COOAGRI, coo- 
perativa criada em 1990 a partir do 
de ramento da COTRIJUÍ A 
ideia consistiu na prestação de as. 
sistência técnica de melhor quali 
dade, restringindo os assistidos aos 
tomadores de crédito rural, gerando 
melhoria na remuneração e alivian- 
doo peso trabalhista que o departa- 
mento técnico representava. 
Nestes 30 anos de existência ficam 

evidenciados três períodos pelos 
quais a Empresa passou. O primeiro 
é compreendido entre sua criação e 
consolidação. Caracterizou-se pe- 
la dependência da COOAGRI, sua 
estrutura e, principalmente seus 
clientes, Essa fase durou aproxima: 
damente cinco anos até a mudança 

ra sede própria, com 
ais ampla em re- 

o a sua origem. Esse período foi 
semelhante ao da saída do filho da 
casa dos pais para viveravida adulta, 
o amadurecimento veio com dificul 
dadese investimento em reciclagem 
técnica dos sócios. Esse ciclo durou 
sete anos aproximadamente e cul 
minou com a inauguração da nova 
sede em 2004 e uma mentalidade 
de formação de equipe de trabalho 
multidisciplinar, constituída por 
profissionais capacitados e habili 
tados para fornecer serviços de qua- 
lidade com agilidade e segurança. 
Hoje os serviços oferecidos estão 

Up 
C++ PERPLAN 
Consultoria e Planejamento Agropecuário 

Um lugar construído com a soma do suor 
de cada um de nós. O melhor da nossa terra 
Douradense que pulsa na gente. Vamos celebrar 
esse aniversário de 86 anos, zelando pelo que 

relacionados às atividades de crédito 
rural, consultoria assistência técni 
caa lavouras, execução de projetos 
de viabilidade econômica para fins 
decrédito empresarial, assessoria 
seguro agrícola, licenciamento 
biental, topografia e agricultura de 
precisão, que neste ano conquistou o 
selo de qualidade da ABPSAP (Asso 
ciação Brasileira dos Prestadores de 
Serviço de Agricultura de Precisão) 
“A conquista do Selo ABPSAP confe' 
rido pelo instituto Totum representa 
para a Coperplan um marco e um 
passo à frente na busca incessante 
pela excelência no serviço de agri 

temos e com esperança para o futuro. 

cultura de precisão. Essa conquista 
atesta nossas boas técnicas e práti- 
cas de trabalho, além de demonstrar 
respeito e proporcionar segurança, 
tranquilidade e orgulho aos nossos 
maiores patrimônios. o clienteeoco- 
laborador.” afirma Eduardo Brandt 

pr técnico da Coperplan. 
Ainda, no caminho da inovação, 

em outubro de 2020 a pesquisa foi 
agregada ao seu portifólio com a 
parceria com a Desafios Agro, “No 
passado nos referenciávamos nas 
pesquisas desenvolvidas por ins. 
tituições e fundações de renome 
nacional, hoje a Coperplan se co 

DivuLcação 

solida como referência em tecno. 
logia, conhecimento e capacidade 
técnica, buscando oferecer novas 
soluções e alternativas para seus 
clientes, através de resultados de 
pesquisas próprias na região de 
atuação”. ressalta Ângelo Ximenes 
- Diretor comercial da Coperplan. 
O momento é de agradecimento 

aosclientes, colaboradores, empre 
sas parceiras, agentes financeiros 
e cooperativas que, ao longo do 
tempo, contribuíram com cresc 
mento e fortalecimento da marca 
Coperplane da agricultura su 
to-grossense, 

(67) 3426-6447 
wwwcoperplan.com.br. 
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Pioneira em Dourados, CIA Cursos 
completa 30 anos em 2022 
A escola tem o compromisso de levar ao aluno o conhecimento através de cursos 
profissionalizantes, cursos de informática, idioma inglês e preparatórios para concurso 

ACIA Ga pioneira em Dourados em 
cursos livres profissionalizantes, já 
preparou para o mercado de traba- 
lho mais de 15 milalunos na grande 
Dourados e através dos cursos pre 
paratórios para concursos já apro- 
vou mais de 800 alunos em diversas 
provas públicas. 
Fundada como escola de inglês 

em 1990 pela irmã mais velha da 
família, Iris, a CIA, que tem o sig- 
nificado das iniciais de Curso de 
Inglês Avançado, logo começou a 
ministrar cursos de informática, no 
começa da popularização dos PC's 
(computadores pessoais), antes 
mesmo de existir à internet, e co- 
mo uma organização familiar, teve 
como mentor o paie amãe, Israel de 
Freitas e Irene Sato de Freitas 
“Com muito custo e graças ao nos- 

so bondoso Deus ainda estamos de 
péapósa pandemia, onde sofremos 
maior dificuldade da história da 

nossaempresa." afirma o diretor da 
CIA Cursos, Israel Sato de Freitas. 
Aescola oferece cursos pela inter- 

net, principalmente preparatório 
para concursos desde 2013, onde 
os alunos tem a oportunidade de 
assistir as aulas on-line, hoje com a 
evolução da tecnologia disponibili- 
zamos para os nossos alunos, assis- 
tir as aulas até mesmo pelo celular 
off-line com recurso semelhante 
gigante de streaming Netflix 

Além de oferecer os próprios cur. 
sos, via internet nós fazemos um 
tendimento humanizado, ao con- 

trário da maioria dos cursos do mer- 
cado, nosso diferencial é que nós 
pegamos na mão do aluno desde o 
primeiro contato até a entrega do 
certificado de conclusão do curso. 
ACIA como uma escola local, fo- 

mentou diversos mercados profis- 
sionais ao longo da história, sendo 
pioneira na Grande Dourados em 
diversos treinamentos onde os alu- 
nos abriram seu próprio negócio, 

Parabéns nossa u 

ou, conseguiram uma colocação no 
mercado. À escola tem o compro: 
misso de levar ao aluno o conheci 
mento através de cursos profissio- 
nalizantes, cursos de informática, 
idioma inglês e preparatórios para 
concurso. Tendo como missão for- 
marcidadãos ativos, comprometi 
doscoma inclusão, justiça e defesa 
dacidadania. 
Oferecemos ao aluno material di 

dático exclusivo e todas as apostilas 
que serão usadas em cada módulo, 
no curso preparatório para concur 
so as apostilas são elaboradas de 
acordo com o edital. 
As aulas são ministradas por pro- 

fessores altamente capacitados para 
a grade curricular. Além de confor- 
to, a CIA dispõe encaminhamento 

y 

Pelos seus 

- 

ao mercado de trabalho para se 
alunos através de uma agência de 
empregos aberta ao público. 
ACIA oferece cursos de Informá- 

tica, WebDesign, Design Gráfico, 
Montagem e Manutenção de Micros 
e cursos profissionalizantes como 
Gestão em Rotinas Administrativ 
Telemarketing, Vendas, estética fa- 
cial e manutenção de smartphones. 

Oportunidade para 
empreendedores 
Coma popularização dos cursos on- 
line, a CIA estará oferecendo a sua 
plataforma, para que professores 
e profissionais possam usar todo o 
know-how educacionale disponil 
lizarsob a sua marcaciacursos.com. 
bro seu próprio curso ou mentoria 

s 86 Anos. 

(Rs 

Bo q 
E 

ida Dourad 35! 

orvucação 

a a CIA Cursos vai ser 
aberta a oportunidade de o empre: 
endedor digital disponibilizar, um 
treinamento ímpar com um nome 
quetraz credibilidade jáno primeiro 
contato, facilitando o lançamento de 
um curso ou treinamento proposto. 

“Seremos um facilitador de cur 
sos digitais, através do nosso nome, 
que além de ter uma história sólida 
=tem um nome popular que facilita 
acredibilidade do professor no ima- 
inário de quem procura qualifica 

ção”, explica o diretor de marketing 
Igor Sato de Freitas. 

Osinteressados nesta nossa nova 
modalidade de negócio poderá en- 
trar em contato através do website 
wwwciacursos com.br 

| 
ciacursos 

«com.br, 
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Desafios na gestão hospitalar aumentaram 
durante a pandemia da covid-19 
O Mackenzie Hospital Evangélico, fundado há 77 anos, montou espaços físicos com 

respectivos parques tecnológicos exclusivos para atenção aos pacientes da pandemia 

O Mackenzie Hospital Evangélico 
Dr.eSra. Goldsby King (ABD-HE) foi 
fundado em Dourados há 77 anos 
e ao longo do tempo vem prestan- 
do relevantes serviços a uma região 
que compreende 33 municípios 
com população estimada em 900 
mil pessoas, É referência em cirur- 
gia cardíaca e cardiovascular no Sul 
do Mato Grosso de Sul. E como não 
poderia deixar de ser, teve e tem 
atuação destacada no enfrentamen- 
to da covid-19, 

O hospital montou espaços físicos 
com respectivos parques tecnoló- 
gicos exclusivos para atenção aos 
pacientes da pandemia, redimen 
sionou quadro de pessoal, refez o 
planejamento de estoque de mate- 
riais e medicamentos e ins! 
Comitê Interno Técnico-Científico 
de Gestão da Crise que implemen- 
touprotocolosespecíficos Covid-19, 
Para tornar possível essa oper; 
especial na pandemia, uma grande 
força foi direcionada para atendi 
mento das áreas de isolamento. 
Importante enfatizar que, diante 

do Estado de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional, o 
Hospital Evangélico foi designado 
para compor a rede de referência 
para o tratamento de casos suspei 
tos ou confirmados de Covid-19 do 
Município de Dourados, o que foi 
plenamente satisfeito por esta ins. 
tituição, criando 16 leitos exclusi 
vosde UTI Covid- 19, sendo 10 leitos 
SUSe 6 Suplementar, isso em tempo 
recorde, além de 20 leitos exclusivos 
de enfermaria, sendo 10 leitos para 
SUS, além do pronto-socorro exclu: 
sivo e posto de coletas de exames, 
consolidando assim sua relevânci: 
para o Sistema Único de Saúde do 
município, assim como para o Sul 
do Estado do Mato Grosso do Sul. 
Outra grande preocupação que 

tomou conta dos setores da saúde, 
foia de contaminação em massa da 

Covid-19 nasaldeias. Em Dourados 
residem aproximadamente 17.000 
indígenas na reserva mais popu 
losa do país, habitada pelas etnias 

uarani, Guarani Kaiowá, Guarani 
Nandeva e Terena. 

Como avanço do vírus este grupo 
demandou atenção especial, o hos- 
pital, por meio de suas equipes pte- 
namente aptas, desenvolveu açã 
estratégicas para evitar a propaga 
ção do vírus, em parcerias com ou- 
trasequipes de saúde, realizou mu 
tirões de testagem nas aldeias, além 
de capacitação dos profissionais da 
Saúde Indígena. Esta ação rápida e 
preventiva se mostrou altamente 
eficaz, na medida que a população 
indígena foi preservada. 

O reconhecimento ao exitoso tra- 

balho realizado durante a pandemia, 
a linha de frente do combate ao ví 

rusdaCovid-19, foi por diversas vezes 
manifestado em ações da sociedade 
organizadaetambém por parlamen- 

res municipais, através de moções 
e honrarias aos mais diversos profis 
sionais de nosso hospital. 

Alguns trabalhos tiveram que ser 
reformulados por conta da pande- 
mia, com afastamento de funcioná 
rios do grupo de risco, dentre eles, 
o Capelão, a Igreja Presbiteriana em 
Dourados audliou com os pastores, 
que revezaram para levar as devo- 
cionais aos nossos colaboradores, 
devido às restrições para visitas, 
muitos trabalhos dentro do Hospi- 
talnão puderam ser desenvolvidos. 
Umtrabalho muito importante para 

auiliar nos momentos de grandes 
dificuldades e cansaço das equipes. 
Tivemos a participação da Es 

cola Presbiteriana Erasmo Bra 
com o Projeto “Uma mensagem de 
amor" realizado pelos alunos do 3º 
ao 9º ano, por meio de cartas aos 
profissionais da saúde do Hospital 
Evangélico, uma ação que trouxe 
conforto e reconhecimento aos 
profissionais da linha de frente da 
nossa instituição. 
Desde de o início da pandemia 

o hospital evangélico esteve atu- 
ando nessa difícil batalha, assi 
com mais de sete décadas e meia 
de história consolidada, continua 
firmado em seus valores cristãos e 
comprometido com a saúde da po- 
pulação de Dourados e região. 

a 

pref 
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go dá confio 
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Parabéns, Dourados, por seus 

8b. 
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Com 45 anos de história, Orteco 
Contabilidade felicita Dourados 
Hoje os serviços oferecidos estão relacionados às atividades de crédito rural, consultoria 

e assistência técnica a lavouras e execução de projetos para fins de crédito empresarial 

A Orteco Organização Técnica 
Comercial foi constituída no dia 
1º de julho de 1976 em Dourados, 
na Avenida Presidente Vargas, ps 
los sócios Luiz Zarpelon, Ivanete 
Coalho Zarpelon eWalter Anselmo, 
que deixou a empresa em outubro 
do mesmo ano. Vindo de Lucélia 
(SP), Ilmo Roberto Coalho, hoje 
um dos proprietários da Orteco, 
chegou em Dourados em feverei- 
ro de 1980 e passou a gerenciar o 
escritório, já que sua irmã Ivanete 
se afastaria da empresa em abrildo 
mesmo ano. 
Em abril de 1984, a Orteco mu- 

dou para um prédio próprio na 
Avenida Joaquim Teixeira Alves. 
Como o espaço não comportava 
mais o crescente desenvolvimento 
das atividades da empresa, o en 
dereço foi transferido então para a 
Rua João Rosa Góes, 167, no Jardim 
América, onde até hoje está situada 
sua sede. Em junho de 2001, Ilmo e 
Jafé Candido da Cunha foram ad. 
mítidos na sociedade. E Luiz Zar. 
pelon e Ivanete Coalho Zarpelon 
deixaram a empresa. À partir daí, 
o escritório passou a ser denomi 
nado Orteco Contabilidade e Con. 
sultoria Ltda. 
Até aqui, foram 45 anos de reno- 

e inovação, buscando sem- 
pre sair na frente nas constantes 
mudanças no setor de informática 
alterações dos sistemas de con 

tabilidade, fiscal e recursos hun 
nos. Por outro lado, também sem- 
pre acompa ar e passo a 
legislação tributária que sofrem 
alterações diuturnamente. 

presa conta com a 
o de Ilmo Roberto Coa 

lho, família e o gerente Jafé Candi- 
do da Cunha, com um quadro de 
34 funcionários, entre contadores 

cnicos de contabilidade, auxilia 
res de contabilidade, profissionai 
deescrita fiscal e departamento de 

orvuLcação 

recursos humanos. A Orteco pos. sosramos de atividades comerciais 
sui uma carteira de mais de 280 e industriais de Dourados, Mato 
clientes de renome entre os diver- rosso do Sul e outros estados, 

além de profissionais liberais em 
todas as áreas de atuação. 

Ilmo Roberto parabeniza Doura 
dos pelo seu aniversário, À cidade 
o acolheu e é onde constituiu sua 
família. O empresário tem o títu 
lo de cidadão douradense por ter 
escolhido viver aqui e pelos gran 
des serviços prestados à cidade ao 
longo dos anos, tendo sido presi 
dente da Associação Comercial e 
Empresarial de Dourados entre 
2008 e 2010. 
Asatividades da Orteco Cont: 

lidade desenvolvidas há mais de 45 
anos demonstram a idoneidade e 
confiança que foi adquirida com 
os clientes ao longo de todos esses 
anos. “Estamos muito felizes por 
completar quase meio século aten- 
dendo os empresários de Dourados 
eregião cesperamos, comasgraças 
de Deus, poder continuar nossas 
atividades com muita competência 
por muitos e muitos mais anos”, fi- 
naliza Ilmo Roberto Coalho. 

Rua João Rosa Góes, 167, Dourados/MS 
(67) 3416-4600. www.orteco.com.br 

ORTECO 
Contabilidade e 
Consultoria S/C Ltda. 

Cori IDA 
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VACINA 
COMIDA 
INCENTIVO 
EMPREGO 

E VOCÊ: TRABALHO EM 

CONJUNTO A FAVOR DO 

SUL-MATO-GROSSENSE 

DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SABIA QUE SÓ A UNIÃO DE ESFORÇOS PODERIA 
GARANTIR O QUE O SUL-MATO-GROSSENSE MAIS PRECISAVA. O RESULTADO? MS TORNOU-SE REFERÊNCIA NO 
COMBATE À COVID-19 EM TODO O PAÍS. 

[CINTA IMUNIDADE COLETIVA, COM MAIS DE 4 MILHÕES DE DOSES APLICADAS. 
[ENOLA RENDA PARA ALIMENTAR MAIS DE 100 MIL FAMÍLIAS, COM O PROGRAMA MAIS SOCIAL. 

R$ 763 MILHÕES AOS SETORES MAIS ATINGIDOS: CULTURA, TURISMO E MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS. 

FELIIEITA INTENSA ATUAÇÃO JUNTO À INICIATIVA PRIVADA ASSEGUROU NÚMEROS CRESCENTES DE EMPREGOS. 

E * 

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
MATO GROSSO DO SUL 

| aLms.cov.sr | 



Funced enalteceu 
aculturaeo 
esporte de 
Dourados. ríc.s CULTURA 
Confira os destaques 
da Coluna da Adiles. ríc.10 MEMÓRIAS DE DOURADOS 
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Monumento ao Colono, uma 
homenagem aos pioneiros 

Aobra, um projeto do arquiteto Luiz Carlos Ribeiro, passou a ser um importante cartão de visita da cidade 

Vander Verão 
especial para O Progresso 

O Monumento ao Colono, localiza- 
do na duplicação da Avenida Mar 
celino Pires, principal via de acesso 
à BR-163, representa a maior ho- 
menagem à redenção econômica 
e aos pioneiros que para cá vieram 
quando tudo era mata virgem. 
O Monumento ao Colono foiinau- 

gurado pelo prefeito Braz Melo no 
dia 8 de dezembro de 1992, às 19h 
Posteriormente, o Monumento ficou 
conhecido como a “Mão do Braz”. A 
obra, projeto do arquiteto Luiz Car- 
los Ribeiro, passou a ser um impor- 
tante cartão de visita da cidade. 

Na solenidade de inauguração fo- 
ram homenageados 50 colonos da 
Colônia Agricola Nacionalde Doura- 
dos(CAND),criadaem 28 de outubro 
de 1943 pelo ex-presidente Getúlio 
Vargas e que se constituiu no maior 
projeto de reforma agrária da região. 

Aliás, foi a partir desse periodo 
que Dourados passou a receber 
migrantes de vários cantos do País 
ese iniciou, de fato, o crescimento 
econômico. O monumento retrata 
o desenvolvimento, o trabalho dos 
colonos, os distritose os municípios 
vizinhos que também fizeram parte 
da CAND. A representação escultu- 
ralfoifeita através de braços emãos 
em concreto, saindo do chão, como 

que retirando o quea terra produze 
erguendo o desenvolvimento futuro 
representado, por sua vez, por lá 
minas de concreto que têm'a forma 
de triângulo de vértice para baixo, 
conforme a explicação do autor 

A obra está dentro de uma grande 
rotatória que serve também para 
melhorar 0 fluxo de veículos nesse 
trecho movimentado. Possui ilumi- 
nação diferenciada e floreiras repre- 
sentando o município de Dourados 
com os distritos de Panambi, São 
Pedro, Vila Vargas, Indápolis eainda 
as cidades de Fátima do Sul, Glória 
de Dourados, Deodápolis, Vicenti- 
na, Jatei e Douradina com seu di 
trito Cruzaltina. 

“Mão do Braz” 
O Monumento ao Colono ficou 
conhecido como “Mão do Braz” e 
passou a ser um ponto de referên- 
cia para a localização de endereços 
naquela parte da cidade 

Até hoje, é comum a citação de 
Mão do Braz” em anúncios div 

sos nas emissoras de rádio e em 
jornais. Isso também acontece nos 
bate-papos entre amigos: “Fica lá 
perto da Mão do Braz 

A “Mão do Braz” também éutiliza- 
da constantemente por repórteres 
policiais na divulgação de um aci- 
dente automobilístico, por exem- 
plo, já que aquele Monumento pas- 
sou a ser um ponto de referência. 
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Memórias 

Rio Dourados foi a 
inspiração para nome oficializado em 1935 
Cidade foi chamada de Distrito Policial de Dourados, Patrimônio das Três 

Padroeiras, São João Batista de Dourados e finalmente o nome atual 

Rozembergue Marques 
especial para O Progresso 

No final do século XIX e início do 
século XX a região onde se locali 
za a cidade de Dourados pertencia 
ao município de Nioaque e por ser 
muito extenso em termos de ter- 
ritório, possuía distritos policiais 
distribuídos em sua jurisdição, so- 
bretudo em áreas com significativa 

O de indivíduos. 
Até então era considerado como 

terras devolutas e praticamente 

todo o sul de MS era cedido para 
a Companhia Mate Laranjeira ex. 
trair a Erva Mate. Como já existiam 

tas fazendas em áreas de atua 
ção e controle da Companhia Mate 
Laranjeira, houve a necessidade de 
criar um Distrito Policial que repre: 
sentasse nesta região o município 
de Nioaque. 
Dessas áreas, localizada nas proxi 

midades do Rio dos Dourados, cerca 
de dezesseis quilômetros, recebeu o 
mesmo nome do rio originando 
sim o Distrito Policial de Dourados. 

Existem algumas controvérsias 
sobre o nome atribuído ao lugar 
em que se forma o povoado. Cons- 
ta que o primeiro nome da cidade 
foi “Patrimônio das Três Padroei 
ras”, em homenagem a Imacula. 
da Conceição, Santa Rita e Santa 
Catarina. Para outros, o primeiro 
nome foi São João Batista de Dou 
rados. 

O povoado, um ponto quejáhavia 
uma aglomeração de pessoas e um 
lugar de encontro dos fazendeiros 
e dos agregados da região. E que o 

nome denominado e escolhido foi 
o mesmo do Rio dos Dourados. Em 
documentos oficiais do século XX 
a sede do Distrito Policial de Dou. 
rados é chamada de “Patrimônio 
do Dourados” e por meio da Lei nº 
658, de 15 de junho de 1914, torna 
-se oficialmente Distrito de Paz de 
Dourados, pertencente ao muni. 
cípio de Ponta Porã e por meio do 
decreto estadual n.º 30 tem o seu 
nome definitivo como sendo mu- 
nicípio de Dourados, em 20 de de- 
zembro de 1935, 

Parabéns Dourados 

86 ano 
Um Feliz Natal e 

próspero Ano Novo 

comas Bençãos de Deus 
a todos os douradenses*? 

s EUNICE « CELSO DAL LAGO 
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Memórias 

Funced enalteceu a 
cultura e o esporte de Dourados 
Música, dança, Festa Junina, Teatro, Jogos Abertos, Poesia e Projeto 

Pixinguinha foram alguns dos eventos que encantaram o público 

Festa Junina, um dos mais importantes eventos culturais de Dourados 

Vander Verão 
especial para O Progresso 

a resol- cultural ou esportivo; promover 
exposições, reuniões e realizações 
de caráter, artístico, literário ou 
esportivo; promover exposiçõe 
espetáculos, conferências, debai 

al de Música, Projeto Gente e Po 
a Junina, Projeto Memória 

gráfica, € urso de Poesias, 
Encontro de Cantores Sertancjos, 
Maratona do Fogo, enfim, foram 

A década de 80 em Dourados foi 
marcada por várias conquistas, 
principalmente nos setores cultu feiras, projeções cinematográficas, dezenas e dezenas de promoções 
ral e espo o de nidade. festividades populares, campeo- da Funced que encantaram o pú. 
importar Entreas competências da Funced blico. 

À classe artística pressionou e . estavam: a formulação da política As atividades culturais e espor 
audoso prefeito Luiz Antônio - cultural e de esportes do muní tivas eram realizadas de janeiro a 

alves enviou para a Câmara . cípio; articular-se com os órgãos dezembro. Mas, aos poucos, com as 
“adores um projeto criandoa . federais, estaduais e municipais, mudanças administrativas, a Fun, 

Esportesde bem como universidades einstitui- Ea Funced cumpriu com todasas . ced foi perdendo suas caractersti 
Dourados (Funced), o qualfoiapro-. ções culturais e esportivas de qual- - suas obrigações estatutárias. Dou- — case representatividade. 

quer iniciativa; promover a defesa rados nunca teve tantos eventos A Funced foi extinta na adminis- 
do patrimó órico do muni- culturais e esportivos como naque- . tração do prefeito Murilo Zauith 
cípio, conceder auxílio a institui- la época, sendo criada a Funed (Fundação 
ções culturais esportivas existen- Encontros teatrais, ciclismo, en- — de Esportes), 

queriam fazer mudança no tes no município, para asseguraro  contros de corais, Jogos Abertos, 
texto, À classe artística pressionou . desenvolvimento de um programa Projeto Pixinguinha, Rede Nacio- Bem, af a história é outra 

[Dio JEI fo fo [o i-Ko) foiclolc Mo [fo [o [o io [nai aito) 
e estamos satisfeitos porque 
[ooo [gr/oi/olo plo iNo ivilio Tg plTp lie fo) 

PARABÉNS DOURADOS ERR folgoto [goicicjo do [<Íoi ço Wolfe [o [o [Mio NET] 
os seus 86 anos de emancipação poítica, festeja os 86 anos de sua 
cdbigado a toda a população douradene, = 
"ovo belo «End emancipação. 

ei Um Natal Feliz e um 2022 de 
aa l bico fio |[540 [otoicicÃo E ro To [oo io) 

À /j VALDENIR fo [olU ço [o [10 A 
ÍAMACHADO 

=3427-3317/98103-0055 
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Cine Ouro Verde, 
três décadas de entretenimento 
Além das projeções de filme, foi palco, também, de inúmeras 

manifestações culturais, como festivais de música e de balllet 

Vander Verão 
especial para O Progresso 

OCine Ouro Verde, de propriedade 
dos Irmãos Rosa, foi uma das mais 
importantes casas de entreteni- 
mento da história de Dourados e 

deixou saudades 
ões de filmes, o 

Público no show Frutos da Terra, no Cine Ouro Verde, em 1983 

ç allet e de 
outros eventos. O Cine Ouro Verde 
foi palco dos antológicos Festivais 
daCanção de Dourados (no final da 
década de 60 e início da década de 
70); do memorável projeto Frutos 
da Terra; e do inesquecível Projeto 
Pixinguinha, uma promoção con 
junta da Funarte e Funced. 
O Projeto Pixinguinha foi rea 

lizado nos meses de setembro e 
outubro de 1984, promovido pela 

teatrais 

PEDREIRA 
ESTEIO 

Parabéns Dourados, pelos 86 anos, 
cidade próspera e hospitaleira!!! 
Nós da Pedreira ESTEIO temos o 

privilégio de participarmos ativamente na 
construção civil desta Cidade. 

Desejamos a todos um Feliz Natal 
e Próspero Ano de 2022. 

S 99971 - 4441 (E) Epedreiraesteioms 

cadas de 70. 
O Cine Ouro Verde foi inaugurado, 

oficialmente, no dia 19 de julho de 
1957 (começou a ser construído em 
1955). O primei exibido 
foi “Mogambo 
Aos domingos, inclusive, no com 
ço, eram projetadas até três sessô 
consecutivas 
“O último filme exibido no Ou 

Verde, foi"Os Tarados”, no! 
novembro do ano 83. 

Funced. Além de figuras express 
vas da música popular como Arrigo 
Barnabé, Quinteto Violado, Inezita 
Barroso, Osvaldinho e outros, tam. 
bém marcaram presença os “pratas 
da casa”, como Carlos Fábio, grupo 
Acauã, grupo Nóis Num Liga, Zezi- 
nho e Keila, dentre outros. 
O saudoso radialista Gilberto 

Orlando Daquinto realizava seu 
programas Calouros em Desfile 
palco do Cine Ouro Branco, nas. 

Parabéns Dourados 

pelos seus 86 anos 

Natal é um tempo de comemorar 

avida, espalhar o amor e semear 
a esperança. Dra. Ana Teresa 
e Dr. Ricardo de Lucia 
desejam a todos 
um Feliz Natal e 
um Ano Novo de 
muitas conquistas! 
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Rádio Caiuás inaugura 
com 15 mil pessoas em 1982 
A segunda emissora AM de Dourados saiu do ar há alguns anos. Hoje, existe a Caiuás Web, comandada por Antônio Neres 

FOTOS REPROCUÇÃO/O PROGRESSO 

“ um 
Prefeito José Elias Moreira, discursa ao lado do presidente da Acid, Terêncio Romita, e do presidente da Câmara, Mariano Cândido de Arruda 

Vander Verão 
especial para O Progresso 

multidão calculada em cerca 
5 mil pessoas presenciou, na 

noite do dia 17 de janeiro de 1982, 
o show de inauguração da Rádio 
Caiuás, em frente ao prédio da 

sora, na Avenida Marcelino Pi 

de 

eja Tião Carreiro e Pardinho, e 
oristas Ary Toledo e Nhô Mo- 
io Record) animaram a festa. 

Aos que presenciaram a solenidade, 
foram sorteadas quatro cadernetas 
de poupança, no valor global de 40 
mil cruzeiros, sendo ganhadoras as 

es pessoas: Nilsa Verônica Ma- 
ima Cristina Lima Carbonaro, 

Gusmão 
Pires (bisneto de Marcelino Pires. 
Mesmo ainda em fase final de 

ajuste, a Rá já vinha re- 
cebendo u imero de 
cartas de ouvintes, solicitando de- 
terminadas músicas de seu cantor 

ou cantora preferido. 
Os programas que tinham prefe- 

rência popular eram: “Rancho de 
Caboclo”, das5has 7heo”Canto Ser- 
tanejo', apresentados das I9has2!h 
pelolocutor sertanejo Odir Pedroso. 

Foradoar 
No entanto, há alguns anos, a Rá: 
dio Caiuás, AM, saiu fora do ar. A 

missora até que tentou 
la para EM, conforme foiau- 

do pelo Ministério das Comu 
nicações. 
Mas, a direção da antiga emissora 

não conseguiu reunir a documen- 
tação necessária e ficou por isso 
mesmo. Então, o radialista Antonio 
Neres, que trabalhou na Caiuás por 
mais de 10 anos, para não “deixar 
a marca Caiuás no esquecimen 
to”, resolveu registrar o domínio da 
Caiuás na Web. 
ACaiuás Web mantém programa- 

ção musical e ainda transmite par- 
tidas de futebol, mas, sem qualquer 
ligação com a antiga emissora AM. 

Cerca de 15 mil pessoas prestigiaram o show que marcou a inauguração da Rádio 

Dourados 

Num recanto felize verdejante 
Daterra brasileira, estas Dourados, 
Onde o vento bem-vindo e acariciante, 
Varre tuas campinas e teus prados. 
Bem na encosta da serra foste erguida, 
Por Marcelino Pires -sertanista. 
Outrora um vasto campo e pouca vida 
Hoje celeiro imenso a nossa vista. 

Terra da Promissão cognominada, 
Des os primórdios teus cheios de luta; 
Foste por certo então sempre fadada, 
Aser um centro ideal de grã labuta. 
Teus rios são de água cristalinas, 
Que correm mansamente a outros pagos; 
Aqui são fontes d'água, pequeninas, 
Além mananciais em desafogos. 

Aerva em tuas terras fez morada 
Eflorescendo vai sempre mais bela, 
Hex Mato grossense batizada, 
Na cultura da zona é uma estrela. 
Eo gado nas pastagens excelentes, 
É fonte de riqueza incalculável; 
Vive solto nos campos e dolentes. 
Gozam de clima ameno e saudável. 

Dourados - terra nova, excelente, 
Tem seu futuro certo e promissor; 
Háde abrigar ainda muita gente, 
Sequiosa de trabalho, paz e amor. 

Poesia encontrada no primeiro 
número de “O Douradense'; em sua 
primeira página que circulou em 1 de 
maio de 1948, órgão que tinha como 
Diretor proprietário e redator, Armando Carmelo. 
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Memórias 

Dourados: subsídios para sua história 
“O sul do antigo Estado de Mato Grosso, pelas suas 
condições de clima e solo, é a parte do Brasil mais 
própria para o povoamento intensivo”. 
Adriano Metello 

“Armando das Iva Carmello memorian) 

A palavra Dourados nos lembra à epopeia da Guerra 
do Paraguai quando a Colônia Militar de Dourados que 
também se denominara Destacamento de São Félixde 
Dourados, criada em 10 de maio de 1861 sobressaico- 
mo ponto estratégico para a defesa de nosso território. 
emanutenção do nosso império sobre a rica região do 
extremo sul mato-grossense. 
Disciplinada e tranquila erta guarnição militar sobo 
mando do Tem. De Cavalaria Antonio João Ribeiro 

maisos seguintes companheiros: soldados João Batista 
Pereira, Marcelino Emiliano, Severino Francisco de 
Souza, Veríssimo Ferreira, Joaquim Bento da Silva, Ca: 

Felicissimo do Carmo, Camilo Joaquim 
Mariano dos Santos, Francisco 

Paes de Arruda (o único casado, cabos colonos: Cipria 
no de Almeida e o colono Manoel Silvestre de Arruda. 
Alêmda população própria da Colônia, encontravam. 
se na mesma ainda mais um oficial, oito praças do 
corpo de Cavalaria, um paisano com três filhos, dois. 
maradas e dez mulheres, 
Em dezembro de 1864, na mesma época mês e ano 

em que o navio brasileiro “Amambai” sob o comando 
do primeiro tenente da Armada Balduíno Ferreira de 
Alencar sulcava o rio Paraguai, conduzindo o coronel 
Hermenegildo Porto Carrero e Guarnição do Forte de 
Coimbra, na retirada estratégica de 28 de dezembro 

iquele ano, foique a Colônia de bravo Antonio João era 
intimada a render-se de maneira inesperadaetrúiçoeira. 

“Sei que morro, mas o meu sangue e o dos meus 
companheiros servirá de protesto solene contra a 
Invasão do solo da minha pátria” (Frase com o qual 
se imortalizou o héroi Antonio João) 

Antonio João Ribeiro, que há dois anos mantinha o 
fogo sagrado do patriotismo naquelas lindes, coman- 
dando aquele grupo de brasileiros, sem ter conheci 
mento da invasão que os fatos comprovam, devido a 
distânciaem quese encontrava da Corte adificuldade 
de transporte das correspondências, cujo transporte 
era feito no lombo de animais (muares ou cavalares) 
amtes de enfrentar o inimigo preparado e há pouca 
distânciado seu destacamento, enviou um próprio ao 

Comandante Dias Silva, em Nioaque, a sua mensagem 
histórica, após parlamentar com Resquin - comandan- 
te da volumosa coluna inimiga deixou a frase lapidar 
que deve construir um padrão de glória para todos os 
brasileiros. Ei-la 

Sei que morro, mas o meu sangue e de meus com- 
panheiros, servirão de protesto solene contra ainvasão 
do solo da minha pátria” 

Este documento, que hoje trazemos para estas co- 
unas, com a nossa perene admiração pelas glórias do 
passado, não fosse o próprio Resquin, nosso inimigo in 
vasar, teria perecido ficaria no anonimato de sempre. 
Voltando Antonio João Ribeiro para a sua situação 

de Comandante já com a firme decisão tomada, de 
resistência, a todo preço, e sentindo aproximar-se o 
inimigo constituído de 250 homens sob o comando 
de Resquin, colocou a sua tropa em frente ao inímigo 
ecomandou: 

Sentido! Preparar! Apontar! Fogo! 
Uma descarga fulminante varreu o destacamento 

de Antonio João... Estava, assim, consumada a luta 
fraticida na terra brasileira é neste extremo sul-mato: 
grossense 
Desnecessário dizer que morreram todos os que se 

encontravam fazendo parte do Destacamen 

“Extraído do livro “Dourados Terra Prometida: 

Parabéns a você 

que faz o futuro 

da nossa cidade. 

Este ano, o aniversário de Dourados 
é ainda mais especial. Vamos juntos 
comemorar a nossa história. E 

também a garra, a solidariedade e 
a união de todos os douradenses 
nesse momento de retomada e de 
recuperação da nossa cidade. 
Parabéns a você que trabalha para 
uma Douradas cada vez melhor, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

indo uma nova htéra 
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REVISTA 

VIDA RURAE 
A VITRINE DO AGRONEGÓCIO 
DO MATO GROSSO DO SUL! 
A Revista Vida Rural é especializada 
no setor que movimenta e impulsiona 

a economia de nosso Estado! 
Reportagens especiais, colunas 

e o melhor do agro, do campo 
diretamente para suas mãos! 

A DISTRIBUIÇÃO É GRATUITA! 
Retire a sua no Sindicato Rural de Dourados, 
Coperplan ou nas principais empresas do agro. 
Informações: (67) 99213-3856 

." 

[jo EVER VES) 
revistavidarural.com.br 
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DOURADOS 
86 ANOS 

A Raizen dedica energia 

para construir um 

futuro sustentável e fica 

orgulhosa de cumprir 

parte desse trabalho 

em Dourados. 

Queremos continuar oferecendo a 

energia necessária para mobilizar 

pessoas e potencializar negócios, 

rumo ao nosso maior propósito: 

redefinir o futuro da energia. 

Assim, podemos afirmar nosso 

papel de transformadores 

do mundo e celebrar nossas 

conquistas com cada um de vocês. 

Redefinindo 
o futuro da energia raígen 



O PROGRESSO 
Dourados, 18.12.2021 CLASSIFICADOS/ATOS OFICIAIS 

Sa Htc Eds Ms Fem TS 
Essa 
apr ra 

comeca ed 

VENTA DE RecISTROSFOUUICOS E DE prometo ua De Pranico ld Quo. GI - CENTRO ame 9707] SAIS 9-6) MI 1 Ea camareira cm 

Mao e po rat e 1 cm 

' 
| i 
| 
h 

| Need 

/ i 

| 
i : 
! i 

qrçs ginga eo] 
pad | 
em bc eo a qu Un, a Sra, pao da copo i Eco piR cepe pe =r 

so pe ao GM DO sa. coca ec escusos 
mosto mms amómo co voto 
ed o Ve L 

tem e oção sucata umano 
e Sc da ga mb a Comu ga e en, ado de Md rd HE» a ea de 

re vo bm am ac. ct lr, ct + 2 ao Dado, a doido e 1 rm + ODE UE ERA psp pa O Pe GT, esa 430 e CA AGO, see 9 BL JB ts tad + Rs mn or de sd 2. cn a A VA, de, mn 2. e ab 2 + a em a mt de Vcom e e o o id, 
mm soe tn ut e 1 FC au FL, a boa at de ME 2 tt et mera add o a Mp, et a ato vs og ir da ee A, dad o 2 pd 9 me de 
TA as mem De sm, mm rena e o a e e 
e tds o o a e e Una ae ir + NT do Cl A que lp onto Vim sr d ra ra ss cm ção ado da a 1 sc etc" TS tt pi ao ps ed a À ut dn de pic a pa an. ea ea oa pt ads + 4 ti e po mio O de eg de eo ateu ço er nm re rear la ae go pa tt a ma ret ce a de 5 jd] a poa ma ta a ER End sab re dei 

Ee cr Er eead 

HORÓSCOPO DA SEMANA 

AD LA O Sus Visão tende a estar tão clara. Poder ver com ciarera, sem ter 
queserádiicisegurarvocênahora. margem para dividas, coloca 
deagir Oportunidadoste esperam, os natves dante de um embate 
hora de rever a forma como você interno forte: não dá mais para 
conde seu trabalho o que de ver. permanecar gua. Até mesmo pra 
dade você quer paras sutura. 
Mucar nunca otum problema para 
você enãoserá agora. 

- 
LIBRA-23/05a 

À indecisão tende a dar lugar à 
clarera, o que tende à metivar 
você a agr e buscar o que é seu 
e sem depender de ringuém. O 
único empecilho é você ter medo 
de desagradar ou ficar mal com 
alguém. O momento pede para 
olhar para si mesmo, cuidar da 
sus saúdo. 

Com seu planeta regente passar 
do a transitar em Vegem chega 
o convi para colocar cs pés ra 
chão executar suas idea. até 
of não deste ou sera ro 
mei. O momento pode para rever 
crenças e sua forma de condur 
ada. 

Seu lado perfeccionista (que 
poucos conhecem) tende a ve à 
tona com força. Cuidado para que 
essa sua capacidade de estar à 
frente não impeça você de ver o 
presente. Esteja no aqui e agora. 

“vivendo plenamerte caca instarte 
Juro das pescas que ama. 

A verdade tende a satar aos seus 
olhos nessa semara no que se 
refere a pesso. Mutas repos 
tes que você vem procurando 
chega Estgasberimans sas. 
Mudanças à vista. Cuidado para 
não se arrepender des suas pato 
was. Eiastendem a estar stacos 
ecrimgeas. 

AQUÁRIO] 21/04 219/02 

Vênus, Marte, Lua & Mercúrio 
passando pelo seu signo poten 
cialzam muito suas caracter 
ticos. Tome cuidado para não 
e tornar rtico demais. Aceitar 
as escolhas dos demais é um 
aprendizado que tenda aretornar 

PEIXES E: 
Seafastar a umadas formas como 
você lia com o que acontece. De 
longe, você vê com maior clareza 
para depois retornar e agir Essa 
“Semana será um pouco atípica, 
pois em meio às stuações você 
Já terá essa clareza para tomar 
decisões. Cote no que sente no 
que está percebendo. 
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COLUNA DA ADILES a 
— DOURADOS 86 ANOS — penas chave erradas? 

Léia Quiles Melhado 
Inio Roberto Coalho e Apareci joberto R. i Arcas - Diretorada Escola Nilson Aparecido dos Santos 
Couto Coalho - Orteco Contabilidade daPAOECIA Presbiteriana Erasmo Braga Presidente da ACED 

Á de 
Laudir Munaretto, presidente da Câma- — Luis Roberto M. de Araujo e Pedro de Lima Cordeiro e Zélia Caetano 
rade Dourados, coma esposa Marilene M.de Araujo - Auto Posto Catalão. Cordeiro - Clube Indaiá 

Wesley Macedo, superintendente 
ent et 
esposa Car 

PESA 

Ângelo Ximenes e Carminha Jivaldo Vitor e Cleide Garcia 
Coperplan Pena Fiel Contabilidade 

COMENDA DO BALADA A DOURADOS 

MÉRITO LEGISLATIVO 
No dia 09 de dezembro na Assembleia 

Legislativa de MS, o desemb. Eduardo 
Machado Rocha recebeu a Comenda 
do Mérito Legislativo. A outorga da 
comenda foi proposta pelo Presidente 
da Casa Paulo Correia e Deputado 
Eduardo Rocha. Parabéns! 

Dourados teamo tanto 
Mais que possam imaginar 
No sorriso ou no pranto 
contigo quero sempre estar 

Quando parto pra outras terras 
Quero logo regressar 
Eno teuseio materno 

Ends Enquedo repotbiar 

Adiles Torres 
Dr. Eduardo M. Rocha, esposa dra. Simone e o Dep. Est. Eduardo Rocha 


